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Förord 
 
Det ligger många timmar och hårt arbete bakom en magisteruppsats. De kontakter vi stiftat och 
upplevelser vi haft under tiden har gjort att uppsatsskrivandet är väl värd mödan. Vi vill 
framförallt rikta ett stort tack till de berörda på Luleå Energi AB, Bioenergi i Luleå AB och 
KPMG för er hjälpsamhet och trevliga bemötande. Vi tar även tillfället i akt och tackar vår 
handledare Lars Lassinantti och de övriga i vår seminariegrupp för synpunkter och kommentarer 
som hjälpt oss under skrivandets gång. 
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                        Susanne Hansson                    Karin Henriksson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Sammanfattning 
 
Redovisningens utgångspunkt är användarnas informationsbehov samt att det finns ett 
kvalitetskrav på redovisningens egenskaper. Företagens värdering av tillgångar bör vara objektiv, 
kunna styrkas och vara förenlig med principerna för en rättvisande bild. Varulagret är en av de 
viktigaste posterna i företagens balansräkningar och för tillverkande företag består oftast 
varulagret till stor del av råvarulagret. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse 
lagar, rekommendationer och principer har vid värderingen av råvarulagret i ett tillverkande 
företag. Vi vill även identifiera och förklara troliga bedömningsproblem som kan uppkomma för 
att ge en rättvisande bild, vid värdering av råvarulager. Undersökningen genomfördes på ett 
tillverkande företag. För att besvara syftet genomfördes en fallstudie med tre personliga 
intervjuer av företagets fabrikschef, ekonomichef och revisor. Det framgick av fallstudien att 
lagarna ger ramen vid värdering av råvarulager, inom denna ram strävar företaget att skapa en 
balans mellan rekommendationer, principer och de kvalitativa egenskaperna på 
redovisningsinformationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

  

 

Abstract 
 
The starting point for accounting is the users´ need for information as well as the need for quality 
of accounting characteristics.  Companies’ valuation of their assets should be both verifiable and 
compatible with the principle of providing a correct picture. Stock is one of the most important 
items on a company’s balance sheet, and for a manufacturing company, this stock mainly, 
consists of raw materials. The purpose of this essay is to investigate whether laws and principles 
influence the valuation of raw material stock in a manufacturing company. We will also attempt 
to identify and explain the assessment issues that can arise in company when evaluating the raw 
material stock. The investigation was carried out of a manufacturing company. A case study was 
undertaken which involved three personal interviews. The personnel interviewed were the 
company’s Head of Manufacturing, Financial Manager and Auditor. The case study demonstrated 
that rules and regulations provide the framework when evaluating raw material stock. Within that 
framework, the company tries to create a balance between recommendations, principles and the 
qualitative characteristics of accounting information. 
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet vill vi ge läsaren en inblick i problemområdet som vi valt att behandla. Vi kommer 
även att presentera vårt syfte. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Olika redovisningslösningar uppstår i olika tidsperioder och redovisningens mål utgörs främst av 
att sätta intressenternas önskemål i fokus. Utgångspunkten i redovisningen är att användarens 
informationsbehov styr och att det finns ett kvalitetskrav på redovisningens egenskaper (Smith, 
2000). Årsredovisningarna är därmed den viktigaste länken i den information om ett företag som 
olika intressentgrupper förfogar över för analyser. Allt borde vara frid och fröjd med fylligare, 
öppnare och mer frekvent information men många anser ändå att årsredovisningarna blir allt mer 
svårlästa och att ”kreativiteten” bland företagen tycks öka just när behovet är som störst av att 
visa bra utveckling eller dölja dåliga resultat i årsredovisningen (Gandemo, 1990). 
 
Hur företagen värderas idag beror till stor del på konjunkturläget. I högkonjunktur råder 
optimism och ”bubblor” sväller för att sedan spricka i lågkonjunktur. De uppblåsta värderingarna 
har haft en avgörande betydelse i många av den senaste tidens företagsskandaler. Många anser 
därför att redovisningen inte hinner med i de snabba konjunktursvängningarna (Wennberg, 2003). 
Enlig Borland (2000) är det viktigt på vilket sätt tillgångar värderas i företagens balansräkningar. 
Värderingen bör vara objektiv, kunna styrkas och vara förenlig med principerna för en 
rättvisande bild.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
I teorin belyser Kam (1990) att värdet på tillgångar ska spegla det sanna ekonomiska värdet. 
Eftersom det ekonomiska värdet är ett subjektivt begrepp har individer svårt att förvissa sig om 
vilket det sanna värdet är. Enligt Thorell (2003) är det viktigt att komma ihåg att informationen i 
åtskilliga delar av årsredovisningar är osäker och innefattar subjektiva omdömen. Dessutom är 
redovisning och finansiella uttalande aldrig helt kompletta eller perfekta. De är helt enkelt den 
”bästa gissningen” för en given tidpunkt (Speidell & Bavishi, 1992). 
 
Det finns enligt Falkman (2000a) kritik mot externredovisningen eftersom fördelningar av 
inkomster och utgifter mellan olika tidsperioder samt värdering av tillgångar medför en risk för 
godtycklighet och subjektivitet. Eftersom denna typ av beslut i stor utsträckning påverkas av den 
enskilda redovisaren. Även Holmström (2003) menar att det i varje värderingssituation finns 
inslag av subjektiva bedömningar vilket påverkar det slutliga värdet på tillgången. Värderingen 
blir därmed förenad med en viss osäkerhet.  
  
Hittills har försiktighetsprincipen varit rådande i företagens årsredovisningar, det vill säga att 
tillgångarna skulle vara bokförda så lågt som möjligt. Denna har dock alltmer fått ge vika för en 
annan princip, nämligen matchningsprincipen. En korrekt matchning innebär att intäkter och 
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kostnader redovisas under samma period (Artsberg, 2002). Ytterligare en viktig aspekt är hur 
själva värderingen av de i balansräkningen ingående poster har gått till och hur redovisat resultat 
har uppstått. Resultatet är i själva verket per definition skillnaden mellan intäkt och kostnad, som 
i sin tur har beräknats genom att utgifter och inkomster har periodiserats via balansräkningen. 
Detta innebär att en felaktig periodisering av exempelvis varuinköp ett år kan innebära att 
varulagret upptas med ett för högt värde i balansräkningen och som konsekvens blir att den 
redovisade vinsten övervärderas (Engström, 1997).  
 
En av de viktigaste posterna i ett företags balansräkning är varulagret (Johansson, Johansson & 
Pautsch, 2000). Mycket har också skrivits om styrning och kontroll av företagens lager, men 
förvånansvärt lite har skrivits om hur lagret värderas (Ballard, 1996). Bedömningar för att 
fastställa varulagrets värde kan vara svårt och därför kan felaktigheter lätt uppstå. Även relativt 
små felaktigheter vid värderingen kan få inverkan på det redovisade resultatet (Johansson et al, 
2000).  Det är både dyrt och tidskrävande att värdera ett lager, men väsentligt för att kunna fatta 
de ”rätta” besluten. Företag spenderar mycket tid och pengar på att kategorisera lagret i råvaror, 
produkter i arbete samt färdigvarulager (Srikanth, 1996).  
 
Behovet av att kontrollera kostnader är av stor betydelse för alla typer av företag och en av de 
viktigaste kostnaderna är knutna till lagerinvesteringar och lagerstyrning. Det finns även ett 
behov av att balansera dels kostnader för att hålla ett lager och dels kostnader för att vara utan 
detta lager (Specht & Kagan, 1994). Hur lagerhållningen fungerar styrs av företagets strategi. 
Vissa företag använder sig av ”just in time” för råvaror och vissa producerar efter beställning, 
medan andra ligger med ett stort färdigvarulager (Ballard, 1996). De flesta företag vill ha kort 
lagringstid men många olika faktorer kan påverka leveransen av varor som exempelvis 
väderleksförhållanden, strejker och politiska situationer, vilket gör att det är klokt för företag att 
ha ett lager för en viss tid (Shamlaty, 2000). 
 
I ett tillverkande företag är det oftast lagren och det fysiska flödet som är det centrala, men också 
hur resurserna ska värderas det vill säga prissättningen av dem (Ax, Johansson & Kullvén, 2002).  
Lagervärdering involverar två separata element: kvantitet och pris. Det är oftast svårt att 
bestämma kvantiteten som finns på lagret. Varor blir konstant köpta och sålda, förflyttade mellan 
olika platser eller bearbetas i en tillverkningsprocess. Därmed kan beräkningen av 
enhetskostnaden för lagret vara svårt; Först in först ut (FIFU), genomsnittskostnad och andra 
värderingsmetoder kan också  ge en materialdifferens i vad det slutliga lagret är värt (Wells, 
2001).  
 
Enligt Westermark (1996) är lagret en väsentlig balanspost som kan ge upphov till svåra 
bedömningar om dess värde och där olika faktorer kan påverka värderingen. Många gånger blir 
det därför svårt att bedöma det ”riktiga” värdet på lagret. Vid värderingen av ett råvarulager mäts 
enligt Smith (2000) den fysiska volymen på lagret, för att sedan sätta ett pris på varorna i 
råvarulagret. Fördelen ur värderingssynpunkt med råvarulagret är enligt Gröjer (2002) att råvaror 
oftast har föregåtts av en extern, ekonomiskt transaktion i samband med anskaffningen, därmed 
finns det ett anskaffningspris som kan användas vid värdering av råvarans värde.   
 
Utifrån detta resonemang vill vi undersöka ett antal faktorer som har betydelse vid värderingen 
av lagret och då främst råvarulagret. Som vi tidigare har nämnt i problemdiskussionen finns det 
lite skrivet om just värdering av varulager och i stort sett inget om värdering av råvarulager. Detta 
har förvånat oss eftersom det är en av de viktigaste posterna i balansräkningen. Enligt FARs 
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revisionsbok 2002 är det också en av de vanligaste orsakerna till felaktigheter i företagens 
redovisade resultat eftersom värderingen ofta innehåller svåra bedömningar. Dessutom finns det 
ingen ”riktig” princip att stödja sig på vid värdering av varulager. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Vi avser att i denna uppsats undersöka vilken betydelse lagar, rekommendationer och principer 
har vid värderingen av råvarulagret i ett tillverkande företag. Vi vill även identifiera och förklara 
troliga bedömningsproblem som kan uppkomma för att ge en rättvisande bild, vid värdering av 
råvarulager.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för den metod uppsatsen bygger på. Metoden hjälper oss att erhålla nödvändig 
information för att besvara uppsatsens syfte. Vi beskriver och motiverar val av angreppssätt, 
undersökningsansats, datainsamlingsmetod och även vilka tänkbara metodproblem som vi beaktat i vår 
uppsats.  
 
 

2.1 Angreppssätt och synsätt 
 
Angreppssättet är avgörande för undersökarens förhållningssätt och avgör vilken metod som 
används samt hur teoriutvecklingen sker (Holme & Solvang, 1991). I vårt arbete var det svårt att 
utgå från ett specifikt metodsynsätt, vi har därmed utgått från en blandning. Vårt metodsynsätt 
har i viss utsträckning varit av analytisk karaktär eftersom vi fokuserat på svaren från 
intervjuerna. Ett analytiskt synsätt innebär att verkligheten kan sägas vara objektiv och mätbar 
(Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Vi har även använt oss av ett aktörssynsätt eftersom svaren vid intervjuerna till viss del kan 
påverkas av både personerna som intervjuar och de värderingar som respondenten har samt att 
respondenten kan känna sig pressad att svara på ett visst sätt.  Lundahl & Skärvad (1999) menar 
att aktörsorienterade studier innebär att fokus ligger på enskilda aktörer och hur deras 
verklighetsuppfattning, värderingar, motiv och föreställningsramar styr beslut, handlingar och 
agerande. I verkligheten existerar inte någon sann och riktig redovisning i objektiv mening, utan 
redovisningens normer kan enbart förstås som ett resultat av en förhandlingsprocess mellan de 
olika intressenterna. Vilket talar för en tillämpning av ett aktörssynsätt inom redovisningen 
(Westermark, 1996).    
 
Den deduktiva ansatsen tillämpas när undersökaren formar påstående ur befintlig teori. Detta 
prövas sedan i verkligheten för att generera ny kunskap om en företeelse. En fara föreligger dock 
då resonemangen inte överensstämmer med verkligheten, detta kan leda till slutsatser utan 
verklighetsförankring (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  Alternativet till den deduktiva 
ansatsen hade varit att välja den induktiva ansatsen. Detta hade inneburit motsatsen, det vill säga 
vi hade gått från empiri till teori. Idealet med den induktiva ansatsen är enligt Arbnor & Bjerke 
(1994) att vi skulle ha gått ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar och samlat in relevant 
information.  
 
Vårt arbete började med att vi studerade teorier om grundläggande redovisningsteori och olika 
värderingsmetoder. Dessa teorier utgör vår teoretiska referensram. Vi ville undersöka om 
befintliga teorier överensstämde med vår empiriska studie, detta för att se om det fanns likheter 
eller avvikelser. Därmed kan vårt arbete i huvudsak sägas ha ett deduktivt angreppssätt. Eftersom 
vi valde den deduktiva ansatsen i vårt arbete hade vi inte som mål att skapa en helt ny teori, utan 
endast studera verkligheten med stöd av existerande teorier. 
 
Kvalitativa undersökningar bygger på att omvandla det som observeras, rapporteras eller 
registreras till skrivna ord och inte till siffror. Dessa kan också sägas ha en tendens att associeras 
med småskaliga studier. Vår undersökning var baserad på ett kvalitativt angreppssätt för att få en 
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djupare förståelse över undersökningsområdet. Vår målsättning var att utföra en djupgående 
studie där resultaten kunde skrivas i kvalitativa termer och därför var en kvalitativ metod lämplig. 
En kvantitativ forskning strävar däremot efter att mäta företeelser så att de kan omvandlas till 
siffror, sedan kan resultaten analyseras med hjälp av statistiska metoder. Den kvantitativa 
forskningen associeras ofta med storskaliga studier (Denscombe, 2000). I vår undersökning hade 
det inte varit lämpligt att välja den kvantitativa ansatsen eftersom den kräver att mätinstrumentet 
är välstrukturerat med identiska frågor till en relativt homogen grupp ( Darmer & Freytag, 1995).  
 
 

2.2 Undersökningsansats 
 
En fallstudie är en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall. Fallstudiens styrka är 
att den tillåter flera metoder beroende på omständigheterna och de speciella krav som situationen 
ställer (Denscombe, 2000). Ett problem med fallstudien är att det inte går att dra några generella 
slutsatser utifrån resultatet (Holme & Solvang, 1991). Enligt Denscombe (2000) finns det 
däremot en logik att koncentrera studien på det enskilda, genom att insikter kan skapas som inte 
vore möjligt med en undersökning av flera enheter. En fallstudie underlättar att skapa en djupare 
förståelse för företagets verksamhet, genom att detaljerad kunskap kan erhållas utifrån det 
studerade företaget. Det finns också en målsättning med fallstudien att belysa det generella 
utifrån ett enskilt fall. Även om det enskilda fallet är unikt i sig, kan det även vara ett exempel 
som ingår i en bredare kategori. Fallstudiens motsats är en surveyundersökning som är en 
masstudie och ger en bredd på undersökningen. Den används ofta vid kvantitativa studier. 
 
Vi ansåg att en fallstudie var lämplig för vår uppsats. Därför att vi ville skapa en djupare 
förståelse för företagets värdering av råvarulager. De slutsatser som vi kunde dra i detta arbete, 
var inte avsedda att vara av generell art utan baserades på vad som gällde i det aktuella företaget 
som undersöktes. Vårt fallstudieföretag kan också ses som ett exempel i en bredare kategori, 
vilket kan ge en möjlighet att använda sig av resultatet till andra exempel inom samma kategori.  
 
Eftersom vi är intresserade av redovisning och framför allt värdering har vi valt att göra en 
fallstudie på ett tillverkande företag. Vårt fallstudieföretag är Bioenergi i Luleå AB som ingår i 
koncernen Luleå Energi AB. Anledningen till att vi har valt att studera ett tillverkande företag är 
att deras lager består av råvarulager, produkter i arbete och färdigvarulager. Vilket kan leda till en 
mer komplicerad värdering. Dessutom har vårt fallstudieföretag ett råvarulager som är homogent, 
vilket också kan medföra problem att värdera. Eftersom homogena varor köps in till olika priser 
och det kan vara svårt att veta vilket pris just det material som finns kvar i råvarulagret har. För 
att lättare kunna analysera empirin och koppla den till vår teoretiska referensram har vi utformat 
en analysmodell som vi kommer att beskriva närmare i början av analyskapitlet. 
 
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi inledde vårt arbete med litteraturstudier för att teoretiskt fördjupa oss inom det aktuella 
området, genom att använda oss av litteratur och vetenskapliga artiklar som grund. Dessa data 
brukar kallas sekundärdata eftersom de tidigare samlats in av någon annan, för ett annat ändamål 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Vi utnyttjade även de sökverktyg som fanns tillgängliga 
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vid Luleå Tekniska Universitets bibliotek för att inhämta lämplig teoretisk bakgrund. Vi har sökt 
i databaserna Lucia, Libris, Ebsco, Emerald, EconLit, Elsevier, Affärsdata samt Internets 
sökmotorer Google och Alta Vista. Vi sökte på följande ord; lager, värdering, tillgångar, 
omsättningstillgångar, råvaror, rättvisande bild, redovisningsprinciper, kvalitativ redovisning och 
deras motsvarigheter på engelska. Vi använde även tidigare skrivna uppsatser med liknande syfte 
för att erhålla förslag på lämpliga källor.  
 
Primär data är det som samlas in för den egna undersökningens syfte (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2001). Vårt första steg i fallstudien var att besöka företagets representant, där vi bekantade 
oss med företaget och tog del av information. Vår empiriska undersökning bestod av intervjuer 
med ekonomichefen, fabrikschefen och revisorn vid vårt valda fallstudieföretag. Dessa personer 
var mest lämpliga eftersom de hade stor kunskap om vårt undersökningsområde. Dessutom var 
det en stor fördel att företaget fanns i vår närhet, därmed kunde vi göra personliga intervjuer och 
ställa följdfrågor samt återkomma om vi hade ytterligare funderingar. Vi kunde även studera 
företagets hantering av lagret, vilket gjorde att vi fick en större förståelse för företagets 
lagervärdering.  
 
Vid intervjuerna använde vi oss av den semistrukturerade intervjuformen eftersom vi 
eftersträvade en dialog med respondenterna, till vår hjälp hade vi utformat två intervjuguider.  Vi 
använde oss av samma intervjuguide till företagets fabrikschef och ekonomichef, i intervjun med 
revisorn använde vi oss av en förkortad variant. Enligt Denscombe (2000) innebär en 
semistrukturerad intervju att den som intervjuar har en färdig lista med de frågor som ska 
behandlas.  Inställningen är att intervjun ska vara flexibel både vad gäller ordningsföljd och 
utveckling av nya idéer som uppkommer av den som blir intervjuad.  
 
 

2.4 Metodproblem 
 
Något som har medfört ett problem för vår undersökning är att det funnits dåligt med aktuell 
litteratur om värdering av varulager. Dessutom har litteratur om värdering av råvarulager varit i 
stort sett obefintlig. Därmed har vi fått koppla råvarulagret till värdering av varulager, vilket i och 
för sig inte är fel eftersom råvarulagret är en del av posten varulager i balansräkningen. Vi har 
försökt att minska problemet genom att använda oss av litteratur och artiklar som har nära 
anknytning till vårt problemområde. 
 
Validitet och reliabilitet är två typer av problem som aktualiseras när en vetenskaplig 
undersökning ska genomföras och bör beaktas för att öka undersökningens trovärdighet (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2001). Validitet innebär att inget ovidkommande påverkar resultatet i 
undersökningen. Dessutom är det viktigt att se saker ur olika perspektiv och att det även finns en 
möjlighet att bekräfta resultatet (Denscombe, 2000). För att försöka stärka validiteten och för att 
uppnå vårt syfte har vi studerat den teori som behandlar värdering av varulager och framförallt 
råvarulager. Vi valde även att intervjua olika yrkeskategorier som var involverade i värderingen 
av råvarulagret i vårt fallstudieföretag. Detta för att få en bild av värderingen från olika 
perspektiv. 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är ett problem med personliga intervjuer att 
respondenten har kort betänketid, vilket kan leda till att parterna blir stressade under intervjun. 
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För att undvika detta skickade vi intervjufrågorna i förväg, vilket innebar att respondenterna 
kunde förbereda sig på svaren. Ett annat problem enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är 
att undersökaren kan styra respondentens svar. Detta försökte vi undvika genom att vi alltid har 
varit två som antecknat och medverkat vid intervjuerna. Vi har även sammanställt intervjuerna 
direkt. Vi hade även möjlighet att ”maila” eller ringa till våra respondenter i fall det uppstod 
några oklarheter angående vårt undersökningsområde, utifrån deras intervjuer.  Respondenterna 
har även haft möjlighet att läsa igenom och godkänna att vi hade uppfattat svaren på rätt sätt. 
Däremot har vi inte använt oss av bandspelare eftersom ljudupptagningen i sig kan innebära ett 
störande moment (Denscombe, 2000). Bandspelare används oftast vid ostrukturerade intervjuer 
för att möjliggöra en fullständig registrering och noggrann uttolkning av intervjuerna (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Fördelen med bandinspelningar är att de erbjuder en permanent och fullständig 
dokumentation. De fångar emellertid bara in det talade ordet och missar den icke verbala 
kommunikationen (Denscombe, 2000).  
 
Reliabilitet innebär att exempelvis ett frågeformulär ska ge tillförlitliga och stabila utslag. En 
metod eller ett angreppssätt bör för att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökare och av 
undersökta enheter som personer eller organisationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Det 
vill säga att vid hög reliabilitet ska undersökningen komma fram till samma resultat och dra 
samma slutsatser även om någon annan genomför den (Denscombe, 2000).  
 
Vi ville i våra intervjuer nå på djupet därmed upprättade vi ett antal frågor, det vill säga en 
intervjuguide som vi hade som hjälpmedel, men vi lämnade även plats för diskussion. Därför har 
vi inte följt intervjuguiden till punkt och pricka, utan i vissa fall har vi ställt följdfrågor och 
diskuterat sådant vi i första hand inte haft i åtanke från början. På detta sätt hoppades vi få 
genomtänkta svar som grundade sig på respondenternas åsikter och uppfattningar. Avvikelser 
från ämnet kan även ses som en kunskapskälla, eftersom det visar på något som respondenten 
anser vara viktigt enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001).  Även om intervjuerna var av 
flexibel karaktär kan de upprepas med hjälp av intervjuguiderna, vilket förbättrar reliabiliteten. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel ger vi en grund till vad som är redovisningens syfte, de kvalitativa egenskaperna 
och redovisningens principer. Vi beskriver även värdering av tillgångar och mer specifikt om 
värdering av råvarulager. Vi tar även upp de lagar och rekommendationer som har betydelse för 
värderingen av råvarulager. 
 
 

3.1 Redovisningens syfte 
 
Redovisningen har en lång tradition i mänsklighetens historia. Främst när det gäller att mäta 
ekonomisk aktivitet och rapportera den till olika användare. Redovisningen kan också ses ur olika 
perspektiv beroende på vilket syfte den har och vem som antas använda den upprättade 
informationen. Redovisningsämnet har således olika dimensioner och vilken som är relevant 
beror på det övergripande syftet. (Falkman, 2001a) 
 
Hendriksen och van Breda (1992) menar att redovisningens viktigaste syfte är att mäta och 
rapportera företagets välstånd och dess huvudsakliga uppgift är att presentera pålitlig 
information. Definitionen av redovisningens syfte är bland annat att mäta och värdera tillgångar, 
konstatera förändringar i företagens tillgångar och skulder, dessutom att periodisera förändringar 
till rätt tidsperiod. Den ger därmed en grund för att kunna fastställa ett företags värde, dess 
ställning och resultat. Finansiella rapporter ska presentera information som är användbar för 
företagens intressenter. Informationen bör därför vara förståelig även för dem som inte är insatt i 
företagets verksamhet och det ska även gå att göra finansiella bedömningar av ett företags 
välstånd.    
 
Den klassiska teorin har betraktat redovisningen som ett mätinstrument som försöker efterlikna 
naturvetenskapernas ideal. Försök har även gjorts för att utforma ett mätinstrument som mäter det 
perfekta värdet. Grundförutsättningen för att detta ska vara praktiskt genomförbart saknas dock 
eftersom ingen av de inblandade parterna har vetenskapsmannens oberoende och neutralitet. 
Redovisandet kan knappast bli en vetenskaplig metod och för att ge en rättvisande bild av 
företagets verksamhet, är det därför naturligt att söka kriterier som avbildar verkligheten. 
(Jönsson, 1985) 
 
Enligt Bazerman, Loewenstein och Moore (2002) måste redovisningen ansluta sig till praxis och 
regler som tar hänsyn till att det existerar omedvetna, förutfattade meningar som ger en subjektiv 
bedömning vid exempelvis värderingar. Endast då kan intressenterna vara försäkrade om 
trovärdigheten på företagens finansiella rapporter. Otydlighet finns inom redovisningsområdet 
eftersom experternas åsikter inte stämmer överens på något som ser ut att vara objektivt. Detta 
visar sig exempelvis när företagen gör bedömningar om vad som är en tillgång eller vad som är 
en lämplig avskrivning, vilket bedöms enligt subjektiva antaganden. Även företagens 
bedömningar om vad som är en intäkt eller kostnad öppnar dörren för subjektiva bedömningar. 
Därför att det inte finns något ”rätt” beslut, utan olika företag gör olika bedömningar. 
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Sammanfattningsvis är ett av redovisningens syfte att mäta och värdera tillgångar som 
exempelvis råvarulager men det kan vara svårt att utforma ett mätinstrument som mäter det 
perfekta värdet. Därmed blir värderingen utifrån företagens subjektiva bedömning och skattning 
av värdet. 
 
 

3.2 Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 
 
För att redovisningens mål ska kunna uppnås krävs det att redovisningsinformationen har 
kvalitativa egenskaper vilket visar hur användbar informationen är (Hendriksen & van Breda, 
1992). Enligt Falkman (2001a) har även redovisningsinformationen en kvalitativ dimension som 
skulle kunna sammanfattas i ett antal egenskaper som exempelvis relevans, tillförlitlighet, 
jämförbarhet och väsentlighet. Dessa egenskaper är även beroende på informationsanvändarens 
kunskapsnivå, beslutssituation och utbildning. 
 
Redovisningsinformationen är relevant om den bidrar med något som beslutsanvändaren inte 
tidigare hade kännedom om. Informationen ska på något sätt påverka beslutssituationen (Barth, 
Beaver & Landsman, 2001). Även enligt Artsberg (2002) är redovisningen relevant när den kan 
påverka användarnas beslutsfattande. Detta kan ske genom en utvärdering av historiska 
händelser, bedömning av nutida förhållanden eller skattning av framtiden. För att underlätta 
redovisningsläsarens framtidsbedömning är det viktigt att information lämnas om ovanliga, 
onormala och sällan förekommande händelser som kan ha påverkat resultatet. 
 
Redovisningsinformationen är tillförlitlig om den ger upphov till en rättvisande bild av den 
ekonomiska verksamheten. Ju mer komplex en situation är desto svårare är det att avbilda den på 
ett rättvisande sätt. Tillförlitlig information förbättrar också beslutsprocessen genom att garantera 
att den är fri från felaktigheter. För att kunna skapa en tillförlitlig redovisning krävs det att all 
information går att verifiera, det vill säga styrkas (Falkman, 2001a). Även Kristensen & 
Westlund (2003) nämner att redovisningsinformation förutom att vara relevant ska vara 
tillförlitlig, för att läsaren ska kunna lita på informationen ska den inte vara fel eller vinklad på 
något sätt.  
 
Tillförlitlig information kallas i forskningssammanhang enligt Artsberg (2002) för validitet, det 
vill säga att ”att man mäter det man avser att mäta”, detta för att ge en korrekt bild. Det kan 
däremot lätt uppstå fel vid mätningar, exempelvis vid inventeringen av råvarulager kommer även 
en del produkter i arbete med, samtidigt missas råvaror i handförråd. Därför är det viktigt att få 
fram så tillförlitliga mätmetoder som möjligt, även om mätningen i redovisning alltid är förenat 
med svårigheter. Tillförlitlighet innebär även att informationen ska vara neutral. Redovisnings-
informationen ska presenteras på ett sådant sätt att den inte påverkar beslutsfattande i någon 
given riktning, den får inte heller väljas för att passa bättre. Ett annat krav på informationen är att 
den är fullständig men kostnaden bör ändå inte överstiga nyttan med informationen. 
 
Redovisningsinformationen ska även vara jämförbar mellan organisationer och över olika 
tidsperioder. Detta för att den ska utgöra ett bra beslutsunderlag (Entwistle & Phillips, 2003). 
Även Schipper (2003) nämner att informationen bör vara jämförbar. För att detta ska vara möjligt 
måste redovisningsprinciper användas konsekvent, vilket medför att det finns ett behov av 
enhetliga regler. Därmed blir en standardisering för redovisningsinformation viktig. 
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Jämförbarheten mellan företagen har en uppenbar koppling till relevansen. I strikt mening 
innebär jämförbarhet att lika händelser och tillstånd redovisas på samma sätt. En något mindre 
strikt definition av jämförbarhet är att investerare och andra användare av redovisningen vet vilka 
spelregler som gäller (Smith 2000). 
 
Värdemässigt små transaktioner saknar i de flesta fall betydelse ur användarens synpunkt och 
skulle vara allt för kostsamt att särredovisa. Redovisningsinformationen ska därför vara väsentlig 
för att en transaktion ska särredovisas. För att redovisningsinformationen ska vara relevant ska 
den vara användarvänlig, men det finns även ett krav på redovisningsanvändarna. Vilket är att de 
ska besitta en viss förståelse och kunskapskrav. (Falkman, 2001a) 
 
Förutom att redovisningsinformationen ska vara användbar måste fördelarna överväga 
nackdelarna för att informationen ska tas fram. Det vill säga kostnaderna får inte överstiga de 
fördelar den genererar (ibid). Detta kan vara lätt att formulera i allmänna termer men kan vara 
svårt att konkretisera. Även om redovisningen vore relevant kan det vara svårt att uttrycka värdet 
med nyttan av redovisningen. Avvägningen om fördelarna överväger nackdelarna för att 
redovisningen ska tas fram sker därför ofta på intuitiva grunder (Smith, 2000). 
 
All bedömning inom redovisningen använder generellt kriterierna om relevans och tillförlitlighet. 
Dessa måste dock balanseras på ett professionellt sätt. Ökad tillförlitlighet ger normalt minskad 
relevans och det handlar då ofta om när i tiden en händelse ska redovisas. Ju tidigare 
redovisningen sker desto mer relevant är informationen, men samtidigt kan värderingen vara 
otillförlitlig. Om redovisningen drar ut på tiden blir både händelsen och värderingen mer 
tillförlitlig men relevansen i informationen minskar. (Artsberg, 2002) 
 
Även Thorell (2003) anser att företagen måste presentera realistiska värderingar eftersom 
sambandet mellan företagets värdering av tillgångar och resultat finns. En realistisk värdering 
motverkas delvis av två andra krav, det första kravet är att värdena ska vara objektiva det vill 
säga svåra att manipulera och lätta att kontrollera. Att använda anskaffningsvärden är ett sätt att 
redovisa objektivt eftersom det finns fakturor som visar vad företaget betalat för tillgången. Det 
andra kravet som ibland motverkar realistisk värdering är jämförbarheten mellan olika företags 
redovisningsinformation. Att värderingen ska vara både objektiv och jämförbar begränsar därmed 
möjligheten till en realistisk värdering. Redovisningsnormeringen är en balansgång mellan dessa 
olika krav.  
  
Sammanfattningsvis är det viktigt hur redovisningsinformationen utformas. Redovisningens 
kvalitativa egenskaper ger en grund till vad som är väsentligt för att ge en rättvisande bild av 
företagens verksamhet. Det finns också ett behov att balansera de kvalitativa egenskaperna som 
kommer i uttryck bland annat vid värdering av råvarulager. Det är ofta en svår balansgång 
eftersom de olika kriterierna kan ta ut varandra. Information kan i vissa situationer vara relevant 
även fast den inte uppfyller kravet på tillförlitlighet det vill säga den går inte att verifiera. Men 
enligt Holmström (2003) innebär tillförlitlighet också ett krav på försiktighet vid all värdering 
och krav på fullständighet för att inga redovisningsposter ska utelämnas. 
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3.3 Redovisningens principer 
 
Inom alla fackområden behövs ett speciellt språk för att uttrycka tankar om innehåll, vilket också 
gäller redovisningsområdet. Redovisningens språk har utvecklats under en lång tid och skapat 
olika principer och begrepp (Artsberg, 2002).  Den externa redovisningens syfte är att förmedla 
information om företagets ekonomi till olika användare. De grundläggande begrepp och mått som 
används för att beskriva företagets ekonomi kallas för redovisningens språk. Vidare syftar den till 
att avbilda vissa aspekter i verkligheten (Smith, 2000). 
 
En redovisning enligt bokföringsmässiga grunder bygger definitionsmässigt på ett antal 
redovisningsprinciper. Dessa principer avgör redovisningens innehåll och principerna kan skifta 
över tiden. Vid byte av redovisningsprincip görs justeringar i tidigare års resultat. Vilken princip 
som används påverkar exempelvis värdet av de balanserade vinstmedlen. Därmed är det viktigt 
att det framgår vilken redovisningsprincip som redovisningen bygger på. (Falkman, 2001b) 
 
 

3.3.1 God redovisningssed och rättvisande bild 
 
Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) kapitel 2, § 2 ska redovisningen upprättas enligt god 
redovisningssed. I FARs vägledning om årsredovisning i aktiebolag anges det att god 
redovisningssed är en rättslig standard som grundas på lag, praxis och rekommendationer. Den 
innebär en skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som anges i lagen. Särskild 
betydelse har även de allmänna råd och rekommendationer som normgivande organ givit ut som 
till exempel Redovisningsrådet (RR) och Bokföringsnämnden (BFN). Enligt Falkman (2001a) är 
god redovisningssed inte ett teoretiskt begrepp utan snarare en lagmässig konstruktion. God 
redovisningssed uppstår när en kvalitativ och representativ krets av bokföringsskyldiga redovisar 
enligt samma grunder. 
 
Årsredovisningar ska enligt ÅRL kapitel 2, § 3 upprättas som en helhet med balansräkning, 
resultaträkning och noter, för att ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 
Företagens tillgångar har ett värde enbart på grund av att de i framtiden kommer att säljas eller 
användas i företaget. Till följd av framtidens osäkerhet försöker företagen undvika framtids-
bedömningar i sina redovisningar. Orsaken till detta är kravet på redovisningens tillförlitlighet, 
men att undvika framtidsbedömningar helt och hållet skulle innebära att kravet på redovisningens 
relevans inte skulle bli uppfyllt. Redovisaren måste därmed både blicka bakåt och framåt för att 
skapa en balans i redovisningen för att återspegla en rättvisande bild (Smith, 2000). 
 
Begreppet rättvisande bild är från början ett brittiskt begrepp som kallas ”a true and fair view” 
och har länge diskuterats men någon definition eller enighet om vad ”rättvisande bild” står för 
finns inte (Burrowes & Nordström, 1999). Redovisningen ska bygga på fakta, vara verifierbar, 
objektiv och tillförlitlig. Dessa fakta ska presenteras på ett fullständigt och lämpligt sätt, sätta 
användaren i fokus eftersom det är årsredovisningsläsaren som inte ska vilseledas. En rättvisande 
bild innebär att helheten ska bedömas och inte de enskilda reglerna (Artsberg, 2002). 
 
En rättvisande bild innebär att hänsyn måste tas till dels förhållanden i det enskilda fallet och dels 
till det grundläggande kravet på att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets 
ställning och resultat. Eftersom nästan all värdering innebär ett visst mått av osäkerhet bör 
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utgångspunkten vara att tilläggsupplysningar lämnas om det behövs för att ge  rättvisande bild. 
Kravet på rättvisande bild har inte närmare preciserats men borde ändå uppfattas som en 
målsättning som är styrande för all redovisning (Westermark, 1996). Kravet på rättvisande bild 
kan ibland innebära att företaget måste avvika från de rekommendationer och råd som har 
lämnats av normgivande institutioner. Trots detta får aldrig avvikelse göras från bestämmelserna i 
ÅRL eller Bokföringslagen (Holmström, 2003). 
 
Grundtanken för Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2000:3) om varulager är att 
värderingen ska kunna utföras utan alltför omfattande arbetsinsatser och i alla fall ge en 
rättvisande bild. Dessutom innebär en värdering av varulager en viss osäkerhet vilket kan 
föranleda att tilläggsupplysningar bör lämnas för att ge den mest rättvisande bilden av företaget. 
Enligt BFN är det redovisningens användare som ska styra kraven på redovisningsinformationen. 
Informationens nytta bör även ställas mot vad kostnaden blir att ta fram och presentera 
uppgifterna. 
 
 

3.3.2 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen har länge varit viktig i Sverige, genom att hävda den kommer aldrig en för 
positiv bild av den aktuella verksamheten att presenteras. Dess existens har varit viktig utifrån ett 
ägarperspektiv, det vill säga att skydda borgenärernas kapital. På grund av försiktighetsprincipen 
har företagen använt sig av anskaffningsvärden i sin värdering av tillgångar. Ytterligare ett 
försvar till att använda sig av anskaffningsvärden i värdering av tillgångar är antagandet av 
kontinuitet (Falkman, 2000b). Även van Hulle (1996) anser att försiktighetsprincipen utgör 
grunden för värderingen och att företagen alltid bör ta hänsyn till den. 
 
Företagens förmögenhet och resultat bör hellre värderas pessimistiskt än optimistiskt vid 
användning av försiktighetsprincipen (Johansson et al, 2000). Det vill säga att företagens 
tillgångar bör värderas försiktigt och skulder bör värderas för högt hellre än för lågt. Förluster ska 
enligt försiktighetsprincipen redovisas när det framstår som sannolikt att de kommer att inträffa. 
Däremot måste alltid vinster vara realiserade innan de redovisas (Thorell, 1996). 
 
I ÅRL kapitel 2, § 4, punkt 3 står det att värderingen ska göras med iakttagande av rimlig 
försiktighet. Försiktigheten får därmed inte drivas för långt utan ska vara affärsmässigt betingad 
och ”rimlig”. En alltför långt gående försiktighet kommer i konflikt med kravet på rättvisande 
bild av företagets ställning och resultat, lagen tillåter inte en medveten undervärdering eller 
uppbyggande av dolda reserver (Westermark, 1998). 
 
För omsättningstillgångar har försiktighetsprincipen fått uttryck i lagstiftning och 
rekommendationer i vad som kallas lägsta värdets princip. Detta innebär att 
omsättningstillgångar ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 
Försiktighetsprincipen tar även upp de kvalitativa kriterierna. Vid värdering till 
anskaffningsvärde är tyngdpunkten på tillförlitligheten snarare än relevans. Däremot vid 
värdering till framtida värde, accepteras subjektiva framtidsbedömningar när kraven på relevans 
tar över. En aning hårddraget är det fullt tillåtet med subjektiva bedömningar i redovisningen bara 
de görs på pessimistiska och inte optimistiska grunder. (Smith, 2000) 
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3.3.3 Realisationsprincipen och matchningsprincipen 
 
Av realisationsprincipen följer att endast vinster som är realiserade får ingå i redovisat resultat 
(Thorell, 1996). Principen är också av central betydelse för konventionell redovisning eftersom 
den innebär att försäljningen är den kritiska händelsen och att intäkter, vinster och kostnader 
redovisas först vid försäljningen av varor. Värdering till anskaffningsvärde följer 
realisationsprincipen, vilket gör att värdering till anskaffningsvärde och realisationsprincipen är 
två sidor av samma mynt. Realisationsprincipen kan motiveras från en avvägning mellan kraven 
dels på relevans och validitet och dels mellan kravet på verifierbarhet (Smith, 2000). 
 
Matchningsprincipen följer av att årsredovisningen är intäktsorienterad, vilket innebär ett 
fastställande av årets realiserade intäkter. Därefter bestäms kostnaderna som är hänförbara till 
dessa intäkter (Thorell, 2003). Innebörden av matchningsprincipen är därför beroende av när 
intäkterna erkänns i redovisningen. Enligt realisationsprincipen erkänns intäkterna vid 
försäljningstillfället (resursinflöde) och ska då matchas mot utgifterna för motsvarande 
resursutflöde. Matchningen är också förenad med problem dels värderingen av lagret till 
anskaffningsvärde och dels att avgöra vilka resurser som gick åt för att tillverka eller sälja de 
varor som sålts under perioden (Smith, 2000). 
 
Motsatsen till matchningsprincipen är försiktighetsprincipen eftersom inte det mest negativa 
utfallet i alla lägen redovisas med matchningsprincipen. Det kan då bli ett motsatsförhållande 
mellan dessa två principer. Enligt förespråkare till matchningsprincipen leder den till att rätt 
förmögenhetsförändring (resultat) redovisas över tiden (Falkman, 2000b). Problemet med 
matchning är dock att finna en lämplig metod att relatera kostnaderna till intäkterna. Eftersom det 
centrala i matchningsprincipen är orsak och verkan. Redovisningsteoriområdet ger inte heller 
något exempel på någon lämplig metod (Artsberg, 2002). 
 
Realisationsprincipen och försiktighetsprincipen är principer som dominerar dagens redovisning. 
Tillsammans får de till följd att tillgångar normalt värderas till anskaffningsvärde. 
Försiktighetsprincipen konkretiseras genom att värdering av omsättningstillgångar ska göras till 
det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde (Smith, 2000). Dessa två principer har dock 
alltmer fått ge vika för matchningsprincipen. En korrekt matchning innebär att intäkter och 
kostnader redovisas under samma period (Artsberg, 2002). Tillämpningen av 
matchningsprincipen har vid lagervärdering att göra med bestämningen av anskaffningsvärdet, 
eftersom matchningsprincipen avgör vilka resurser som anses ingå i lagervärdet och därmed 
matchas mot intäkterna först när varorna säljs (Smith, 2000). 
 
Sammanfattningsvis för att redovisningen ska förmedla god redovisningssed och ge en 
rättvisande bild av företagets verksamhet, bör en balans mellan de olika kvalitativa egenskaperna, 
lagar, principer och rekommendationer finnas. Vilket också innefattar värderingen av lagret som 
kan påverka resultatet för perioden, beroende på hur företag väljer att värdera sina lager. I vissa 
situationer kan det vara att en redovisningsprincip har större betydelse, medan det i andra 
situationer är mer relevant med en annan. Det beror på situationen, vilken princip som kan anses 
ge den mest rättvisande bilden av företaget. Ytterligare en faktor som avgör vilken 
redovisningsprincip som är dominerande är den bedömning som de inblandade individerna gör.  
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3.4 Värdering av tillgångar 
 
Redovisningen och värderingen av tillgångar är kanske det äldsta och mest avgörande 
externredovisningsproblemet. Problemet är i största utsträckning vilka poster som ska redovisas i 
resultaträkningen kontra balansräkningen. Tillgångsredovisning kan utifrån bokföringsmässig 
redovisning betraktas som ett periodiseringsproblem i avseende hur inkomster och utgifter, 
intäkter och skulder eller kostnader och tillgångar fördelas. (Falkman, 2001b) 
 
Kam, (1990 s. 101)  redogör för FASBs definition på tillgångar vilket är: 

“Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by particular 
entity as a result of past transactions or events.”  
 

Definitionen kan vidare delas in i tre kriterier: Tillgången förväntas innebära framtida 
ekonomiska fördelar, den är under ett företags kontroll och den är ett resultat av en transaktion. 
För att en tillgång ska erkännas måste den uppfylla definitionskraven. (Falkman, 2000a) 
 
Ett företags tillgångar delas in i klasser, varje klass går att mäta i monetära eller fysiska enheter 
beroende på vilken sorts tillgång det rör sig om. Större företags balansräkningar består av många 
klasser. Olika kategorier slås ihop till en klass som till exempel råvaror, produkter i arbete och 
färdigvarulager, eventuellt specificeras detta i not. Företag har även sett det som nödvändigt att 
dela in tillgångarna i olika grupper. Den gängse uppdelningen såväl i Sverige som i andra länder 
är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. (Smith, 2000) 
 
Enligt ÅRL kapitel 4, § 1 anges det att anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att 
stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Enligt Redovisningsrådets rekommendation 
(RR) 221, punkt 56 klassificeras en tillgång som en omsättningstillgång när den: 

• Förväntas bli realiserad eller innehas för försäljning eller konsumtion inom företagets 
normala verksamhetscykel. 

• Innehas tillfälligt och förväntas bli realiserad inom tolv månader räknat från balansdagen 
eller innehas främst i handelsverksamhet. 

• Utgörs av likvida medel som kan användas utan restriktioner. 
  
BFNARs (2000:3)  definition på varulager är materiella tillgångar som är avsedda för försäljning 
i den ordinarie verksamheten, är under tillverkning eller råvaror som används i produktionen. 
Enligt Gröjer (2002) består råvarulager av varor som klassificeras som obearbetade. Den 
skillnaden som finns mellan de olika lagren ur värderingssynpunkt är att lager av råmaterial har 
föregåtts av en extern, ekonomisk transaktion i samband med anskaffningen, vilket oftast inte de 
övriga lagren har gjort i ett tillverkningsföretag.  Vidare nämner Smith (2000) att värderingen av 
tillgångar sker genom att ett pris åsätts kvantiteten i varje klass. För ett råvarulager mäts 
exempelvis den fysiska volymen som sedan åsätts ett pris som kan vara inköpspriset för varan, 
eller flera olika priser om varan köpts vid olika tillfällen och till olika priser. 
 
Enlig Borland (2000) är det viktigt på vilket sätt tillgångar ges ett specifikt värde i företagets 
balansräkning. Tillgångarna visas till ett värde som är förenligt med vad som är allmänt 
accepterat för att färdigställa årsredovisningen. Värderingen bör därför vara objektiv, kunna 
styrkas och vara förenlig med principerna för en rättvisande bild. Eftersom det inte finns ett enda 
                                                 
1 RR 22 handlar om finansiella rapporters utformning 
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sätt på vilket tillgångar värderas används olika metoder för att värdera tillgångar som följer 
kriteriet om en rättvisande bild. Den mest använda metoden är dock anskaffningsvärde.  
 
Huvudprincipen för tillgångsvärdering är även enligt Thorell (2003) att tillgången ska värderas 
till anskaffningsvärde. Den grundläggande principen är att tillgångarna är utgifter för företagets 
framtida verksamhet och beräknas ge intäkter som täcker dessa utgifter. Vilket leder till att 
tillgångarna kan ses som periodiserade utgifter. 
 
Värdering till anskaffningsvärde grundar sig på en faktisk händelse och kan därmed verifieras 
och uppfyller då den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet (Westermark, 1996).  Ett problem med 
att värdera till anskaffningsvärdet har enligt Smith (2000) att göra med kriteriet på jämförbarhet. 
Eftersom kriteriet innebär att olika händelser och tillstånd redovisas på samma sätt. Två företag 
skulle kunna ha samma kvantiteter av identiskt lika tillgångar, exempelvis olja av en viss sort, 
men ändå värdera dem olika därför att de köpts in vid olika tillfällen och har därmed olika priser. 
Detta visar att identiskt lika tillgångar med samma kvantitet inte kommer att värderas på samma 
sätt i de båda företagen. Nackdelarna med värdering till anskaffningsvärde kan exempelvis vara 
att den allmänna prisutvecklingen påverkar värdet eller att tillfört värde av företaget ändrar 
varans värde för företaget. Ytterligare en nackdel är att matchningen av intäkter i aktuell prisnivå 
kan bli felaktig (Westermark, 1996). 
 
Sammanfattningsvis har värderingen av tillgångar en koppling till de kvalitativa egenskaperna, 
det vill säga den ska vara beslutsspecifik. Om detta kopplas till värdering av råvarulager ska det 
sätt som värderingen bygger på, gå att jämföra över tid och mellan olika företag. Det sätt som 
företag valt att klassificera sina lager på ska innehålla en balans mellan de kvalitativa 
egenskaperna. För att en tillgångspost ska vara relevant som egen post bör den vara av väsentlig 
storlek.  
 
 

3.4.1 Lagar och rekommendationer vid värdering av varulager 
 
Enligt Artsberg (2002) finns det vid redovisningen av varulager tre frågor att ta ställning till: Hur 
stor är den fysiska kvantiteten av lagret, vilka objekt ur lagret som säljs först och huruvida 
marknadsvärdet har sjunkit eller inte. Fysisk inventering måste även ske enligt svenska normer, 
lag om inventering av varulager för inkomsttaxeringen (SFS 1955:257), det räcker inte med 
lagerredovisning eller uppskattning som är andra tänkbara sätt att identifiera ett lager på. 
 
För tillverkande företag utgör företagets lager en av de mest betydelsefulla omsättnings-
tillgångarna. Lagret inkluderar bland annat produkter i arbete, råvaru- och färdigvarulager 
(Falkman, 2001b). Värdering av omsättningstillgångar ska enligt ÅRL kapitel 4, § 9 tas upp till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.  Det vill säga den så 
kallade ”lägsta värdets principen”. Någon möjlighet att undervärdera tillgångarna finns således 
inte (Thorell, 1996).  
 
Enligt BFNAR (2000:3) är lägsta värdets princip den grundläggande värderingsregeln för 
varulager. Vilket medför att företaget vid värderingstidpunkten måste bestämma både 
anskaffningsvärdet och verkligt värde för att kunna avgöra till vilket belopp varulagret ska 
värderas till. Värderingen ska även ske post för post. Däremot är kollektiv värdering tillåten för 
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homogena varugrupper eller då en individuell värdering av kostnadsskäl är svår att motivera. Ett 
typexempel på en homogen varugrupp är råvaror (FAR, 2003). Värdering enligt ”lägsta värdets 
princip” är  enligt Smith (2000) ett uttryck för försiktighetsprincipen, som innebär att vinster inte 
redovisas innan försäljning, däremot realiseras förluster när de anses som sannolika. 
 
FARs Revisionsbok (2002) tar även upp att det kan finnas svårigheter med att fastställa 
kvantiteten på lagret, vilket gäller särskilt tillverkande företag med produkter i arbete (PIA).  
Svårigheten består i att göra en korrekt avgränsning mellan råvaror, PIA och färdiga varor. De 
finns enligt deras mening tre typiska situationer att göra en inventering på. Dessa är att göra en 
total fysisk inventering på eller per balansdagen, total fysisk inventering före balansdagen eller 
att ha en rullande fysisk inventering under året. Att bestämma kvantiteten på lagret kan även 
enligt Wells (2001) vara svårt eftersom varor konstant blir köpta och sålda, förflyttade mellan 
olika platser eller bearbetas i en tillverkningsprocess.  
 
Vilka priser som ska användas vid lagervärdering har att göra med tillämpningen av 
matchningsprincipen. Vilket kan medföra två typer av problem dels när i tiden utgifterna kommer 
att redovisas som (resultatpåverkande) kostnader eller aktiveras i produkter i arbete och dels vilka 
resurser som kan anses ingå i lagervärdet i ett tillverkande företag.  Vid lagerredovisning kan 
problem uppstå huvudsakligen då homogena varor köpts in till olika priser. I lagstiftning och 
rekommendationer förespråkas därför metoder för homogena varor, som är tekniskt 
genomförbara för alla varor och som inte gör det möjligt att manipulera resultatet. (Smith, 2000)  
 
 

3.4.1.1 Värdering av råvarulager 
 
Anskaffningsvärde är utgifterna för tillgångens förvärvande eller tillverkning. Det vill säga att 
direkta tillverkningskostnader samt skälig andel av indirekta tillverkningskostnader får inräknas i 
värdet. Varulagrets anskaffningsvärde av likartade tillgångar får beräknas enligt ”Först in först 
ut” (FIFU), vägda genomsnittspriser eller någon annan liknande metod enligt ÅRL kapitel 4, § 
11. Däremot får inte ”Sist in först ut” (SIFU) tillämpas. Om värdet vid en sådan beräkning 
väsentligt avviker från varulagrets verkliga värde på balansdagen, ska skillnadsbeloppet anges i 
not med fördelning på de i balansräkningen upptagna posterna (Thorell, 1996). 
 
Vad som utgör anskaffningsvärde är enligt BFNAR (2000:3) beroende av om lagret består av 
inköpta eller av egentillverkade varor. Lager av inköpta varor består av råvaror, insatsvaror och 
hel/halvfabrikat. I anskaffningsvärde för inköpta varor får inräknas inköpspris, importavgift, tull, 
transportkostnader, andra hanteringskostnader och varje annan till varan hänförlig kostnad. (FAR, 
2003) 
 
Verkligt värde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om det finns 
särskilda skäl får det verkliga värdet bestämmas till återanskaffningsvärdet, med avdrag för 
inkurans eller något annat värde som är förenligt med ÅRL kapitel 2, §§ 2 och 3. Däremot kan 
det konstateras att som regel kan försäljningsvärdet liksom hittills bestämmas till det pris rörelsen 
på balansdagen skulle kunna uppnå vid en normal försäljning i den löpande verksamheten 
(Thorell, 1996). Verkligt värde enligt BFNAR (2000:3) för inköpta varor såsom råvaror utgörs i 
praktiken av återanskaffningsvärdet. En beräkning av råvarors nettoförsäljningsvärde med 
utgångspunkt från den färdiga varans pris kräver ofta för stor arbetsinsats (FAR, 2003). 
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Återanskaffningsvärdet är därmed det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som 
bolaget skulle ha haft om tillgången anskaffats på balansdagen (Thorell, 1996).  
 
Sammanfattningsvis styrs det val som företag gör i sin värdering av råvarulager av svensk 
lagstiftning och vad som kan anses ge den mest rättvisande bilden. Vissa situationer kräver att 
lagret värderas till anskaffningsvärde, vilket ger det mest tillförlitliga värdet vid den situationen 
och ger därmed den mest rättvisande bilden av lagrets värde. Däremot finns det kritik mot 
anskaffningsvärde enligt Falkman (2000a) eftersom den särskilt i tider med kraftig 
penningvärdesförändring leder till missvisande redovisning. En annan nackdel med 
anskaffningsvärden är att de inte anses återge den ekonomiska verkligheten särskilt väl. 
 
 

3.4.1.2  Nedskrivning vid värdering av råvarulager 
 
Skattelagstiftningen har även den en inverkan på värderingen av råvarulagret. Den avgör det 
lägsta utgående balansvärdet för omsättningstillgångar och årsredovisningslagen bestämmer det 
högsta värdet. Utgångspunkten för lagervärderingen är FIFU-metoden och lägsta värdets princip. 
Skattelagstiftningen kompletterar med bland annat termen inkurans som kan få en betydande 
inverkan på redovisningen. Inkurans betyder en värdeminskning och den kan ha uppstått av 
många olika orsaker som exempelvis trender eller olyckor (Falkman, 2001a). Inkurans anger en 
anledning till att värdera lagret till ett belopp som understiger anskaffnings- eller 
tillverkningskostnad (Westermark, 1996).   
 
Enligt RR2:022, punkt 20, 24 och 25  kan varor i lager som utsatts för skada eller om de helt eller 
delvis blivit för gamla eller om försäljningspriset har sjunkit, kan det redovisade värdet behöva 
skrivas ned. Nedskrivning av lagervärde kan också behövas om de beräknade kostnaderna för 
färdigställande eller de beräknade kostnaderna för att sälja varorna har ökat. Råvaror som innehas 
för att användas i tillverkning skrivs inte ned under anskaffningsvärde, om den slutprodukt i 
vilken de ingår förväntas kunna säljas till ett pris som överstiger anskaffningsvärdet. Däremot om 
en nedgång i priset på insatsmaterialet indikerar att tillverkningsvärdet för den färdiga varan 
kommer att överstiga nettoförsäljningsvärdet, skrivs insatsmaterialet ned till nettoförsäljnings-
värdet. Det bästa tillgängliga måttet för nettoförsäljningsvärdet kan då vara 
återanskaffningsvärdet. När skälen till att vissa varor skrivs ned under anskaffningsvärde inte 
längre föreligger, återförs nedskrivningen så att det nya redovisade värdet är det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det justerade nettoförsäljningsvärdet. (FAR, 2003) 
 
 
 

                                                 
2 RR 2:02 handlar om varulager 
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4 Empiri 
 
I följande kapitel sker en presentation av den empiri som samlats in via personliga intervjuer. Vi 
behandlar de intervjuade personernas svar på frågorna vid fallstudieföretaget Bioenergi i Luleå 
AB.  
 
 

4.1 Intervju med fabrikschefen för Bioenergi 
 
Fabrikschefen inledde intervjun med att berätta att de tillverkar pellets3 av sågspån. De startade 
sin verksamhet år 1998 i Luleå och idag producerar de 90 000 ton pellets per år. Högsäsongen för 
pelletsbranschen räknas från oktober till april. Fabrikschefen nämner att de allra bästa månaderna 
är december till mars. Därför byggs färdigvarulagret upp under sommarmånaderna när företaget 
har sin lågsäsong.  
 
Företaget finns sist i ett energikombinat bestående av SSAB’s masugn, stålverk och koksverk 
samt LuleKraft (LUKAB) som nyttjar överskottsgas från SSAB. Vilket är en yttre faktor som 
påverkar Bioenergis produktion eftersom om SSAB har något driftstopp som påverkar 
produktionen av gas ger det effekt för Bioenergi som också kan bli stående på grund av detta.  
Överskottsgasen från SSAB är en orsak till varför de har placerat sig just i Luleå och på 
Aronstorpsområdet. Annars skulle ett lämpligt läge vara i Piteå eftersom det skulle ha minskat 
transporterna av råvaran.  
 
Den största mängden av råvaran kommer från SCA som också är delägare i Bioenergi, SCA äger 
nio procent och den resterande delen på 91 procent äger Luleå Energi AB. Leveranserna av 
råvaran kommer allt eftersom det finns sågspån från sågverken. Om Bioenergi har fyllt sitt lager, 
mellanlagrar SCA sågspånen på annan plats. Lastbilarna kommer med råvaror måndag till fredag 
med cirka 15 till 35 lass per dag. Därför behöver det finnas ett råvarulager som räcker över 
helger, exempelvis jul och nyårshelger eftersom fabriken aldrig står stilla utan är i gång dygnet 
runt, året runt förutom en semestermånad och vid eventuella driftstopp.  
 
Priset på råvaran avgörs av tillgång och efterfrågan. Fram till för två år sedan prissattes råvaran 
efter vikten. Detta prissättningssystem var inte tillfredställande eftersom det fanns en osäkerhet 
på grund av att råvaran påverkas av fukt. Detta ledde till att branschen ändrade prissättningen till 
hur många megawattimmar (MWh) det går att få ut av råvaran. Detta har gett en stabilare 
prissättning och därmed blir det inte lika stora förändringar i värdet på tillgången. 
Råvarukostnaden är en tung post för företaget, den utgör mer än hälften av företagets kostnader. 
Vilket medför att Bioenergi strävar efter att upprätta flerårskontrakt på råvaruleveranserna.  
 
Vid invägningen av sågspånen registreras bilen som kommit med varan och sågspånens vikt. 
Lastbilschauffören tar ett prov av sågspån för att få fram ett mätvärde i MWh, därefter ”tippas” 
lasten av på anvisad plats, med provet som underlag prissätter SCA sågspånen. Denna hantering 
gör att Bioenergi får ett pris på varje sågspånslass. 
                                                 
3 Pellets är bränsle i form av korta, cylindriska stycken framställda genom pressning av finfördelat material 
(Virkesmätningsrådet, 1999). 
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Det är också av intresse för Bioenergis produktion att veta om sågspånen består av tall eller 
granspån. Därför att vid tillverkningen får inte råvaran enbart bestå av granspån, detta skulle ge 
en sämre kvalité på slutprodukten. De har även upptäckt att om sågspånen får ”ligga till sig” och 
blandas med färskare råvara, blir den färdiga varan av högre kvalité. Värdet på råvaran påverkas 
dock inte om sågspånen är av gran.  
 
Lagringsplatsen är under öppen himmel och är enligt fabrikschefen inte ett optimalt sätt att lagra 
råvaran. Detta för att råvaran utsätts för nederbörd och får en högre fukthalt. Det optimala vore 
att lagra råvaran under tak men det skulle medföra stora investeringskostnader. Den av företaget 
valda processen bygger på att råvaran torkas före förädlingen i tillverkningen. Det finns företag 
inom branschen som handlar enbart med torr råvara det vill säga kutterspån4.  De har därför ingen 
torkprocess före tillverkningen. Dessa företag lagrar sin råvara under tak eftersom den måste 
hållas torr. Fördelen med den process som Bioenergi tillämpat är att den sänker själva 
tillverkningskostnaden eftersom den inte behöver torkas men kutterspån är en vara som det är 
brist på, vilket medför ett högt pris.  
 
Bioenergi gör inventeringen av råvarulagret när det är hanterbart, det vill säga när de har liten 
mängd kvar av sågspånen. De anställda vet om inventeringen i förväg, därför försöker de att få 
högarna jämna och fyrkantiga. De är alltid två stycken vid inventeringarna, ofta fabrikschefen 
och någon anställd. De stegar för det mesta upp området, beräknar och gör skattningar av 
kvantiteten i råvarulagret. Ofta är det en liten kvantitet i råvarulagret just vid årsskiftet eftersom 
det har varit många helger och det inte har kommit så många sågspånslass. Bioenergi har då 
förbrukat stora delar av sitt råvarulager eftersom de kör dygnet runt. Därmed blir det lättare att 
inventera lagret. Bioenergi har tidigare fått kritik mot deras sätt att inventera men att ta in 
exempelvis Lantmäteriet (METRIA) för att mäta mer exakt, kostar mer än det smakar enligt 
fabrikschefen. 
 
Råvarulagret består i huvudsak av sågspån och i viss mån kutterspån. Sågspånen blir i Bioenergis 
ägo vid invägningen av lastbilarna och räknas då till råvarulagret. Sågspånen förvaras sedan på 
ett asfalterat område för att tas i produktion vid rätt tillfälle. När de registrerat vikten på den 
färdiga varan, har de därmed förädlat något och råvaran övergår till färdigvarulager. Bioenergi 
har två typer av lager, råvarulager och färdigvarulager. De har valt att inte ha någon egen post för 
produkter i arbete. Anledningen till detta är att tillverkningstiden är kort och mängden i 
tillverkning vore det inte väsentligt att ta upp som en egen post. 
 
Enligt fabrikschefen värderas råvarulagret till ett genomsnitt av årets anskaffningsvärde. 
Bioenergi har valt att värdera på detta sätt för att råvarulagret består av råvaror som är levererade 
under en längre period. Bioenergi kan ha sågspån på lagret som levererats ända upp till 9 – 10 
månader före den tas in i produktionen. Därmed anser fabrikschefen att värderingen till ett 
genomsnittligt pris ger den mest rättvisande bilden. För att få fram råvarulagrets värde mäter de 
kvantiteten i råvarulagret genom inventering och dessutom har de en kalkylmodell där de kan se 
hur mycket det borde finnas i lagret. Vid värderingen av råvarulagret tar Bioenergi ingen hänsyn 
till inkurans. Råvaran är inte sådan att den förfars på något sätt. Någon nedskrivning av 
råvarulagret har det inte heller funnits något behov av att göra. 
 

                                                 
4 Kutterspån  definieras som spån från hyvling av torkade plankor och bräder (Virkesmätningsrådet, 1999). 
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4.2 Intervju med ekonomichefen för Bioenergi  
 
Vi intervjuade ekonomichefen inom koncernen Luleå Energi AB. Vårt fallstudieföretag 
Bioenergi är ett dotterbolag till Luleå Energi AB. Bokslutsarbetet i företaget sköts av koncernens 
ekonomiavdelning, men det rullande prognosarbetet sköter i huvudsak företagets fabrikschef. 
Ekonomiavdelningen har därmed en kompletterande roll i redovisningsarbetet. Bioenergi har 
även en anställd som sköter företagets löpande redovisning.  
 
Bioenergi delar in sitt lager i två olika lagerkategorier, råvarulager och färdigvarulager. Företaget 
har däremot inget lager som klassas som produkter i arbete. Detta på grund av att sågspånen har 
en kort tillverkningstid, det handlar enbart om timmar sågspånen är under tillverkning. Dessutom 
är värdet på sågspånen som är under tillverkning inte ett väsentligt belopp för att tillhöra en egen 
klass. Företaget värderar därför produkter i arbetet som sågspån (råvara) fram tills den är färdig 
produkt, det vill säga pellets. 
 
Företaget gör inventeringar i samband med bokslutet. För att värdera råvarulagret i samband med 
de prognoser företaget tar fram månadsvis, använder de sig av materialbalansen. Med 
materialbalans menas ingående balans plus årets inköp minus det som använts i produktionen 
under året. Materialbalansen är den beräknade mängden alltså inte den mängd som är inventerad. 
Däremot skulle ”bästa” inventeringstillfället vara när det finns minst material i lagret, för att 
kunna jämföra materialbalansen och inventeringen. Det huvudsakliga syftet med 
lagervärderingen är enligt ekonomichefen att ge en rättvisande bild så gott det går. 
 
Råvarulagret har värderats på samma sätt under en rad år. Bioenergi använder sig av en värdering 
med en genomsnittsmetod över hela perioden. De kostnader som ingår i råvarukostnaden för 
Bioenergi är enligt ekonomichefen fraktkostnaden, inga andra kostnader ingår. Bioenergi har inte 
heller någon bemanning på plats för varje lastbil som kommer med sågspån, därför anser 
ekonomichefen att det inte finns några andra kostnader som kan ingå i råvarukostnaden. Däremot 
tror inte ekonomichefen att företaget tar någon hänsyn till inkurans vid värderingen av sågspånen.  
 
Den redovisningsprincip som ekonomichefen anser är bland de viktigare vid värderingen av 
råvarulagret är matchningsprincipen, det vill säga att matcha sågspånskostnaden mot 
färdigvarulagrets intäkter av pellets. Eftersom företaget dessutom är ett tillverkande företag som 
tillverkar mot lager, blir matchningen en viktig del för att varulagerförändringen ska kunna 
bokföras i rätt period. Om inte intäkterna kan matchas mot kostnaderna under året är det mycket 
svårt att göra en uppföljning med hög kvalité. För att försöka komma nära sanningen vid 
värderingen följer företaget upp värderingen av råvarulagret genom att göra prognoser 
månadsvis. Att matchningsprincipen blir viktig för Bioenergi beror också på att produktionstiden 
för att tillverka pellets är ganska kort och därmed blir det viktigt att matcha kostnader mot 
intäkter.  
 
Givetvis är principen om den rättvisande bilden också viktig vid värderingen av råvarulagret. 
God redovisningssed och försiktighetsprincipen är andra principer som företaget tar hänsyn till 
vid värderingen. Ekonomichefen anser att företaget har god kvalité på redovisningen och att de 
beaktat de kvalitativa aspekterna på redovisningen för att ge en så rättvis bild som möjligt av 
företaget och deras värdering av råvarulagret. Lägsta värdets princip är en princip som även den 
är ett måste och viktig att beakta enligt ekonomichefen vid värderingen. 
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Revisorn är ett viktigt ”bollplank” att diskutera med hur värderingen ska gå till och vilka 
kostnader som kan aktiveras. Enligt ekonomichefen för de en dialog, revisorn kan ge sin syn och 
sedan kommer de fram till en lösning. Fallstudieföretagets värdering av råvarulager utgår från 
den kalkylerade modellen som ekonomichefen anser är ett snabbt sätt att få fram värdet på och att 
det inte finns något som säger att en inventering av lagret skulle ge ett mer rättvist värde. 
Däremot kan en inventering inge en falsk trygghet om att de har gjort rätt, fast det kalkylerade 
värdet kanske stämmer bättre. 
 
 

4.3 Intervju med Bioenergis revisor 
 
Bioenergis revisor inledde intervjun med att lagret bör studeras ur två aspekter, dels själva 
värderingen och dels dess existens. Existensen handlar om kvantiteten av råvarulagret och 
därmed blir inventeringen en viktig del av denna aspekt. Bioenergi har en nollpunktsinventering 
enligt revisorn. Nollpunktsinventering är en inventering som görs när råvarulagret är näst intill 
förbrukat i produktionen, det vill säga råvarulagret är nästan slut.  
 
Bioenergis rutiner vid råvarulagervärdering går att lita på enligt revisorn eftersom det är endast 
en liten differens mellan materialbalansen och den inventerade mängden. Historiskt har Bioenergi 
haft större differenser vilket berodde på att mätinstrumentet som registrerade inkommande vikt 
inte var rätt kalibrerad. Den gav helt enkelt inte säkra värden utan gav större differenser och 
därmed gick det inte att lita på materialbalansen på samma sätt som idag. I dagsläget är det endast 
små avvikelser mellan materialbalansen och inventeringen. Råvarulagrets existens är inget stort 
problem idag eftersom det inte är några större differenser enligt revisorn. 
 
Värderingen kan generellt vara den svåraste biten enligt revisorn därför att risken för subjektiva 
bedömningar ökar. Risken är dock större vad det gäller färdigvarulagret. Detta på grund av att 
färdigvarulagret berörs av mer indirekta kostnader som tillhör själva tillgången. Granskningen av 
råvarulagret sker via stickprovskontroller av fakturor och om dessa är rimliga. Företaget har 
relativt stora inköpsfakturor vilket underlättar själva granskningen.  
 
Verkligt värde utgörs för råvarulagret i praktiken av återanskaffningsvärdet eftersom det utifrån 
nettoförsäljningsvärdet är svårt att beräkna råvarornas värde enligt revisorn. Dessutom är det för 
Bioenergis del även en liten skillnad mellan återanskaffningsvärde och anskaffningsvärdet. Detta 
beror till viss del på att råvarulagret har en hög omsättningshastighet.  
 
Enligt Bioenergis revisor är god redovisningssed en ram runt alla lagar, principer och 
rekommendationer. All lagervärdering är till för att matcha intäkter mot kostnader. Eftersom det 
kvarvarande lagret är en tillgång i balansräkningen och utgör därför framtida intäkter för 
företaget. Det vill säga kostnaden matchas mot intäkterna när de är realiserade. 
Matchningsprincipen är också ofta ett uttryck för den rättvisande bilden. Revisorerna har länge 
lutat sig mot försiktighetsprincipen. Däremot har lagen om den rättvisande bilden medfört att det 
har blivit en avvägning att använda sig av rimlig försiktighet. Rättvisande bilden är den princip 
som ska vara den övergripande enligt revisorn.  
 
Det kan finnas ett bättre sätt att värdera råvarulagret på, än vad Bioenergi gör idag enligt 
revisorn. Vad som skulle kunna vara aktuellt är att tillföra vissa indirekta hanteringskostnader till 
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själva värdet. Frågan är då om dessa kostnader skulle utgöra en väsentlig post och om det skulle 
tillföra värderingen något. Vilka indirekta hanteringskostnader det kan handla om är en subjektiv 
bedömning och kan skilja sig från olika företag. Både beroende på företagets soliditet och vilken 
situation företaget befinner sig i. 
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5 Analys och slutsatser 
 
I följande kapitel analyseras resultaten från den empiriska undersökningen. Kopplingar kommer att göras 
mellan den teoretiska referensramen och empirin. Dessutom kommer vi att dra slutsatser utifrån 
resultaten i analysen. Analysen och slutsatsen är uppdelad utifrån syftets två delar. Därefter kommer 
avslutande diskussion och förslag till fortsatta studier. 
 
 
Enligt Hendriksen och van Breda (1992) är redovisningens huvudsakliga mål att presentera 
pålitlig information. Detta innebär bland annat att värdera tillgångar, konstatera förändringar och 
periodisera dessa till rätt tidsperiod. För att redovisningens mål ska kunna uppfyllas krävs det att 
redovisningsinformationen har vissa kvalitativa egenskaper. Den kvalitativa dimensionen kan 
sammanfattas i ett antal egenskaper vilka är relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och 
väsentlighet. Redovisningens kvalitativa egenskaper ger en grund till vad som är väsentligt för att 
ge en rättvis bild av företagens verksamhet.  
 
För att underlätta analysen av vår fallstudie har vi utformat en analysmodell. Övre delen av vår 
analysmodell symboliserar den teoretiska referensram vi använt oss av i vår undersökning.  Den 
behandlar första delen av vårt syfte, det vill säga vilken betydelse lagar, principer och 
rekommendationer har vid värderingen av råvarulagret i ett tillverkande företag. God 
redovisningssed och rättvisande bild är det övergripande som har betydelse för redovisningen. De 
redovisningsprinciper som vi har valt att behandla och som vi anser vara de som är mest 
relevanta vid värdering av råvarulager är försiktighetsprincipen och matchningsprincipen. Lagar 
och rekommendationer är också komponenter som har betydelse vid värderingen av råvarulagret.  
 
  
 
 
 
            Övre del 
 
 
 
 
 
 
 
   

                              
 

Undre del 
 
 
Figur 1:  Analysmodell  
 
Analysmodellens undre del symboliserar teori, empiri och vilka faktorer som eventuellt kan 
påverka företagets värdering. Den är även ett stöd till vår andra del i syftet det vill säga, troliga 
bedömningsproblem som kan uppkomma vid värderingen.  
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5.1 Analys och slutsatser av vilken betydelse lagar, principer och 
rekommendationer har vid värderingen 
 
Redovisningen syftar till att avbilda vissa aspekter i verkligheten (Smith, 2000). Enligt lag ska 
redovisningen upprättas enligt god redovisningssed som grundas på lag, praxis och 
rekommendation. Westermark (1996) menar att hänsyn även måste tas till varje enskilt fall för att 
redovisningen ska ge en rättvis bild och därmed uppnå en kvalitativ redovisning.  Enligt 
Bioenergis ekonomichef har de tagit hänsyn till de kvalitativa aspekterna för att ge en rättvisande 
bild av deras verksamhet vid värderingen av företagets råvarulager. Även Bioenergis revisor 
lägger tyngdpunkten på den rättvisande bilden. 
 
 

5.1.1 God redovisningssed och rättvisande bild 
 
Redovisningen ska enligt svensk lag upprättas med god redovisningssed. God redovisningssed är 
enligt Falkman (2001a) en lagmässig konstruktion som grundas på lag, praxis och 
rekommendationer. Teorin anger att god redovisningssed uppkommer när en kvalitativ och 
representativ krets av bokföringsskyldiga redovisar efter samma grunder. Enligt Bioenergis 
revisor ska all redovisning visa på god redovisningssed vilket innebär att lagar, principer, 
rekommendationer och praxis följs. Bioenergis ekonomichef säger att god redovisningssed och 
försiktighetsprincipen är principer som har betydelse för företaget vid värderingen av deras 
råvarulager. Genom att beakta de kvalitativa aspekterna får Bioenergi en kvalité på sin 
redovisning och ger därmed en rättvisande bild av värdet på råvarulagret. 
 
Definition eller enighet om vad den ”rättvisande bilden” står för finns inte (Burrowes & 
Nordström, 1999). Enligt Artsberg (2002) innebär dock en rättvisande bild att helheten ska 
bedömas och inte de enskilda reglerna och enligt ÅRL kapitel 2, § 3 ska en årsredovisning 
upprättas för att ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Den övergripande 
principen i redovisningen är den rättvisande bilden, enligt Bioenergis revisor. 
 
Redovisningsinformationen ska vara fri från felaktigheter, med andra ord ska den vara tillförlitlig 
och ge en rättvis bild av företaget. För att kunna skapa en tillförlitlig redovisning krävs det att all 
informationen går att verifiera (Artsberg, 2002). Bioenergis ekonomichef anser att det är viktigt 
att ge en rättvisande bild av företaget, vilket Bioenergi åstadkommer i och med att de beaktar de 
kvalitativa egenskaperna. Informationen ska också enligt Barth et al (2001) på något sätt påverka 
användarens beslutssituation och uppfyller därmed kravet på redovisningens relevans. 
 
Enligt BFNAR (2000:3) om varulager bör värderingen av ett råvarulager kunna utföras utan 
alltför omfattande arbetsinsatser och i alla fall ge en rättvisande bild. Viss osäkerhet kan 
dessutom finnas med värderingen och därför kan tilläggsupplysningar behöva lämnas för att ge 
den mest rättvisande bilden av företagets råvarulager. Bioenergi försöker enligt ekonomichefen 
leva upp till den rättvisande bilden ”så gott det går”. Enligt Jönsson (1985) är det svårt att 
utforma ett mätinstrument som mäter det perfekta värdet och därmed ger den rättvisande bilden. 
 
Av ovanstående analys drar vi slutsatsen att god redovisningssed och den rättvisande bilden har 
betydelse för Bioenergis värdering av sitt råvarulager. God redovisningssed och den rättvisande 
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bilden är något som inte går att mäta med exakthet på grund av att det inte finns någon egentlig 
definition av dessa. Målsättningen för Bioenergi är dock att nå detta för att anses som ett 
ansvarstagande företag. God redovisningssed når företaget när de kunnat finna den rätta balansen 
mellan de olika lagarna, principerna och praxis, målsättningen är även att komma fram till en 
rättvisande bild av företaget. 
 
 

5.1.2 Försiktighetsprincipen och matchningsprincipen  
 
Enligt van Hulle (1996) utgör försiktighetsprincipen grunden för värdering. I Sverige har den 
också länge varit viktig enligt Falkman (2000b), genom att hävda den kommer aldrig en för 
positiv bild av den aktuella verksamheten att presenteras. Även Bioenergis revisor anser att 
försiktighetsprincipen varit den princip som länge varit vägledande. Lagen om den rättvisande 
bilden har däremot medfört att försiktighetsprincipen till viss del fått ge vika och enligt ÅRL ska 
redovisningen ske med rimlig försiktighet, vilket i sin tur innebär att lagen inte tillåter en 
medveten undervärdering eller ett uppbyggande av dolda lagerreserver (Westermark, 1998). 
Bioenergis ekonomichef nämner att försiktighetsprincipen är en viktig princip och påverkar 
företagets värdering av råvarulagret. 
 
Försiktighetsprincipen tar även enligt Smith (2000) upp de kvalitativa kriterierna. Tyngdpunkten 
vid värdering till anskaffningsvärde blir på tillförlitlighet snarare än relevans. En aning 
hårddraget är det därmed tillåtet med subjektiva bedömningar i redovisningen bara företagen gör 
värderingen på pessimistiska och inte optimistiska grunder. Enligt Bioenergis revisor kan 
värderingen av varulager generellt vara den svåraste biten eftersom risken för subjektiva 
bedömningar ökar.  
 
Enligt ekonomichefen har matchningsprincipen en stor betydelse vid Bioenergis värdering av 
råvarulagret. Anledningen till detta är för att matcha sågspånskostnaden mot färdigvarulagrets 
intäkter av pellets. Innebörden av matchningsprincipen är beroende av när intäkterna erkänns i 
redovisningen och ska då matchas mot utgifterna som kan hänföras till dessa intäkter (Smith, 
2000).  Matchningsprincipen är också enligt Bioenergis revisor ofta ett uttryck för den rättvisande 
bilden. Enligt förespråkare till matchningsprincipen leder den till att rätt förmögenhetsförändring 
redovisas över tiden (Falkman, 2000b).  
 
Enligt Bioenergis revisor är lagervärdering till för att matcha intäkter mot kostnader eftersom det 
kvarvarande lagret är en tillgång i balansräkningen och utgör därför framtida intäkter för 
företaget. Att Bioenergi är ett tillverkande företag bidrar också till att matchningsprincipen blir en 
viktig del enligt ekonomichefen, detta för att varulagerförändringen ska kunna bokföras i rätt 
period. Om inte intäkterna kan matchas mot kostnaderna under året är det mycket svårt att göra 
en uppföljning med hög kvalité. För att försöka komma nära sanningen vid värderingen följer 
företaget upp värderingen av råvarulagret genom att göra prognoser månadsvis. Enligt Artsberg 
(2002) är det centrala i matchningsprincipen orsak och verkan vilket kan innebära ett problem i 
tillverkande företag, framförallt vid långa tillverkningstider. Därmed kan en lämplig metod att 
relatera kostnaderna till intäkterna vara svårt att finna på grund av tidsaspekten. 
 
Ett företags bedömningar om vad som är en intäkt eller kostnad ökar även risken för subjektiva 
bedömningar. Anledningen är att det inte finns något ”rätt” beslut, utan olika företag gör olika 
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bedömningar (Bazerman et al., 2002). Enligt Artsberg (2002) handlar redovisningen ofta om när i 
tiden en händelse ska redovisas. En tidig redovisning ökar redovisningens relevans medan 
tillförlitligheten minskar. Vi kan konstatera att Bioenergi som är ett företag med kort 
tillverkningstid har lättare att matcha kostnader och intäkter på grund av tidsaspekten. Dessutom 
gör de inte avkall på realisationsprincipen eftersom intäkter och kostnader ligger nära varandra i 
tiden. Vi kan även konstatera att försiktighetsprincipen länge varit viktig i Sverige och att 
Bioenergi tar hänsyn till den och anser att den påverkar värderingen av råvarulagret. 
 
Vi kan dra slutsatsen att de kvalitativa egenskaperna påverkas av den korta tillverkningstiden. 
Relevansen ökar på grund av att de redovisade posterna ligger nära varandra i tiden. Även 
tillförlitligheten stärks eftersom redovisningen av kostnader och intäkter grundar sig på en faktisk 
händelse som går att verifiera. Risken för godtycklighet och subjektivitet vid värderingen av 
tillgångar ökar när fördelningar av intäkter och kostnader ska redovisas mellan olika tidsperioder. 
Bioenergis korta tillverkningstid bidrar därför till att subjektiviteten minskar. Därmed påverkas 
inte det slutliga värdet på råvaran av enskilda individer i någon större grad.  
 
 

5.1.3 Lagar och rekommendationer 
 
Enligt BFNAR (2000:3) och ÅRL kapitel 4, § 9 måste företag vid värderingstidpunkten 
bestämma både anskaffningsvärde och verkligt värde för att kunna avgöra vilket belopp 
varulagret ska värderas till för att stämma överens med ”lägsta värdets princip”. Verkligt värde 
utgörs för råvarulager i praktiken av återanskaffningsvärdet eftersom det utifrån 
nettoförsäljningsvärdet är svårt att beräkna råvarornas värde enligt Bioenergis revisor. Dessutom 
är det för Bioenergis del även en liten skillnad mellan återanskaffningsvärde och 
anskaffningsvärde. Detta beror till viss del på att råvarulagret har en hög omsättningshastighet. 
Lägsta värdets princip är enligt Smith (2000) också ett uttryck för försiktighetsprincipen, vid 
värdering av omsättningstillgångar. Eftersom ”lägsta värdets princip” innebär att 
omsättningstillgångar ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.  
 
För beräkning av varulagrets anskaffningsvärde av likartade tillgångar, är de metoder som får 
användas ”Först in först ut” (FIFU), vägda genomsnittspriser eller någon annan liknande metod, 
enligt ÅRL kapitel 4, § 11. Däremot får inte ”Sist in först ut” (SIFU) tillämpas. En kollektiv 
värdering är även tillåten för homogena varugrupper eller då en individuell värdering av 
kostnadsskäl är svår att motivera (BFNAR, 2000:3). Enligt fabrikschefen på Bioenergi värderas 
råvarulagret till ett genomsnitt av årets anskaffningsvärde. Anledningen är att en del av 
sågspånen lagras upp till 10 månader innan de förbrukas i tillverkningen och därför ger en 
genomsnittsvärdering den mest rättvisande bilden.  
  
Fysisk inventering ska enligt svensk lag utföras, det räcker inte med lagerredovisning eller 
uppskattning som är andra tänkbara sätt att identifiera ett lager på (Artsberg, 2002). Enligt 
Bioenergis revisor är inventeringen av råvarulagrets kvantitet en viktig bit för att bestämma dess 
existens. Eftersom Bioenergi inte har några större differenser mellan materialbalansen och 
inventeringen medför fastställandet av råvarans existens inget större problem. Enligt FARs 
Revisionsbok (2002) kan en total eller rullande fysisk inventering göras. Bioenergi har enligt 
fabrikschefen valt att göra en total fysisk inventering när lagret är som minst. Därför att lagret är 
lättast att kvantifiera vid mindre mängd. 



Värdering av råvarulager - En fallstudie av ett tillverkande företag 
Analys och slutsatser 

27  

Verkligt värde för inköpta varor såsom råvaror utgörs i praktiken av återanskaffningsvärdet enligt 
BFNAR (2000:3). Återanskaffningsvärdet är det belopp som motsvarar den utgift för 
anskaffandet som bolaget skulle ha haft om tillgången anskaffats på balansdagen (Thorell, 1996). 
Enligt Bioenergis revisor är det en liten skillnad mellan återanskaffningsvärdet och 
anskaffningsvärdet för Bioenergis sågspån. 
 
Av vår fallstudie kan vi dra slutsatsen att lagarna ger ramen för redovisningen vid värderingen av 
råvarulagret. Inom denna ram strävar företaget att skapa en balans mellan rekommendationer och 
principer. Detta för att ge en rättvisande bild och kvalité på redovisningen. Resultatet visade även 
att det var liten skillnad mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet i fråga om 
råvarulagret.  
 
Bioenergi i Luleå använder en genomsnittsmetod för att bestämma anskaffningsvärdet på 
råvaran, eftersom de har en homogen råvara. Dessutom kan råvaran lagras upp till 10 månader 
och ”mixas” under den tiden i tillverkningen från olika leveranser och olika tidpunkter på 
leveranserna.  Detta gör att det blir svårt att använda sig av en renodlad FIFU-metod. Slutsatsen 
av ovanstående analys är att värderingen av råvarulagret som Bioenergi gör idag utifrån deras 
situation till ett genomsnittligt anskaffningsvärde, ger det mest rättvisande värdet på sågspånen. 
 
 

5.2 Analys av troliga bedömningsproblem som kan uppkomma vid 
värdering av ett råvarulager 
 
Enligt Bazerman et al (2002) finns det en otydlighet i redovisningen som visar sig i samband vid 
värderingen av råvarulager. Detta på grund av att olika företag gör olika subjektiva bedömningar 
vid värderingen. All bedömning inom redovisningen måste balanseras på ett professionellt sätt 
för att uppnå en kvalitativ redovisning (Artsberg, 2002). För att värderingen ska vara både 
objektiv och jämförbar begränsas därmed möjligheten till en realistisk värdering. Därför blir 
redovisningsnormeringen en balansgång mellan objektivitet och jämförbarhet (Thorell, 2003). 
 
 

5.2.1 Redovisningens syfte 
 
Redovisningens syfte är bland annat att mäta och värdera tillgångar, konstatera förändringar i 
företagens tillgångar och skulder och periodisera förändringar till rätt tidsperiod. Den ger en 
grund för att kunna fastställa ett företags värde, dess ställning och resultat (Hendriksen & van 
Breda, 1992). Bioenergis huvudsakliga syfte med lagervärderingen är enligt ekonomichefen att 
ge en rättvisande bild av företagets tillgångar. Råvarulagret har under en rad år värderats på 
samma sätt vilket underlättar jämförbarheten mellan olika tidsperioder. Vilket även 
överensstämmer med det Schipper (2003) skriver att redovisningsprinciper bör användas 
konsekvent och med enhetliga regler för att uppnå en jämförbarhet och relevans. 
 
Redovisningen kan knappast bli en vetenskaplig metod, men för att ge en rättvisande bild av 
företagets verksamhet är det naturligt att söka kriterier som är praktiskt genomförbara (Jönsson, 
1985). Eftersom Bioenergis råvara består av sågspån har de varit tvungna att finna en lämplig 
metod för att kunna mäta dess mängd vid en inventering. Metoden är enligt Bioenergis 
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fabrikschef att de planerar sin inventering i förväg genom att forma det kvarvarande råvarulagret 
i ”kubform”, vilket underlättar mätningen av råvarulagret och på detta sätt blir det praktiskt 
genomförbart. Dessutom sker inventeringen när lagret är hanterbart det vill säga när måttliga 
mängder finns kvar i lagret.  
 
Ju mer komplex en situation är desto svårare är det att avbilda den på ett rättvisande sätt 
(Falkman, 2001a). Det kan också lätt uppstå fel vid mätningar, exempelvis vid inventeringen av 
råvarulager. Därför är det viktigt att få fram tillförlitliga mätmetoder, även om mätning i 
redovisning alltid är förenat med svårigheter (Artsberg, 2002). Inventeringen av Bioenergis 
råvarulager utförs enligt fabrikschefen alltid av två individer och när mängden är hanterbar.  
 
Vi kan dra slutsatsen att det finns vissa risker för att värderingen utgår från en subjektiv 
bedömning, på grund av att det är svårt att bestämma kvantiteten på råvarulagret med exakthet, 
till en rimlig kostnad. Svårigheten består av att råvaran ligger i flera olika högar som dessutom är 
oproportionerliga, vilket medför att det till viss del blir en mätning genom en uppskattning. Alltså 
skulle värderingen kunna bli olika beroende på vem som utför mätningen. Vi kan även konstatera 
att Bioenergi har försökt att minska det subjektiva bedömningsproblemet genom att det är två 
stycken som utför mätningen och därmed ökar också värderingens tillförlitlighet.  
 
Enligt fabrikschefen finns det en möjlighet att vid inventeringen beräkna lagret mer exakt än vad 
de gör idag. Redovisningens primära egenskap är enligt Smith (2000) att den ska vara relevant. 
Samtidigt ska inte kostnaderna överstiga fördelarna som informationen genererar (Falkman, 
2001a). För vårt fallstudieföretag skulle det enligt fabrikschefen vara relevant information men 
kostnaderna skulle överstiga de fördelar som informationen skulle generera. 
 
Vår slutsats av ovanstående analys är att för vårt fallstudieföretag skulle en mer exakt mätning av 
råvarulagret vara relevant information. Kostnaderna skulle dock överstiga de fördelar som 
informationen skulle generera. Den relevanta informationen skulle innebära att de hade en 
exakthet på råvarulagrets kvantitet, men värdet på råvarulagret skulle minska, på grund av den 
kostnad som det skulle innebära för företaget att ta fram informationen.  
 
 

5.2.2 Värdering av tillgångar 
 
Enligt Gröjer (2002) har lager av råmaterial föregåtts av en extern, ekonomiskt transaktion i 
samband med anskaffningen i ett tillverkningsföretag. Detta är en fördel enligt Westermark 
(1996) eftersom kostnaden grundar sig på en faktisk händelse och därmed kan verifieras. Den 
faktiska händelse som går att verifiera för Bioenergi är när råvaran kommer med lastbil och en 
invägning sker. Vid denna händelse övergår sågspånen till Bioenergis ägo och utgör därmed en 
tillgång för företaget. Detta stämmer även överens med kriteriet i tillgångsdefinitionen, att den 
ska vara ett resultat av en transaktion  (Falkman, 2000a). 
 
Enligt Wells (2001) kan det vara svårt att bestämma kvantiteten på lagret eftersom varor konstant 
blir köpta och sålda. För Bioenergis del kommer sågspån till deras råvarulager under dagtid, de 
har inte någon större möjlighet att styra över inleveranserna. Energimängden i sågspånen mäts för 
att utgöra ett underlag för sågspånens värde och utgör dessutom en verifiering av värdet. 
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Sågspånen klassificeras till råvarulagret från invägningen till dess de har blivit färdiga pellets och 
övergår sedan i färdigvarulagret. 
 
En tillverkningsprocess kan enligt Wells (2001) försvåra kvantitetsbestämningen men Bioenergi 
har valt att endast klassificera sitt lager i råvarulager och färdigvarulager. Valet grundar sig på att 
tillverkningstiden är kort och värdet av sågspånen i tillverkningsprocessen inte utgör något 
väsentligt belopp enligt fabrikschefen. Redovisningsinformationen ska enligt Falkman (2001a) 
vara väsentlig för att särredovisas. Värdemässigt små transaktioner saknar betydelse och skulle 
vara allt för kostsamt att särredovisa. 
 
Den slutsats vi kan dra av detta är att kravet på tillförlitlighet är av stor betydelse. Detta visas i 
och med att företaget har en verifiering av något slag. För Bioenergis del är det en faktisk 
händelse både vid inköp och när råvaran övergår till att klassas som färdigvarulager. I båda fallen 
är det ett kvitto som är en verifiering och stärker dess tillförlitlighet vid värderingen. Dessutom 
har väsentligheten en stor betydelse det vill säga nyttan ska överstiga kostnaden, det ska finnas ett 
värde för att ta fram informationen. Detta är i Bioenergis fall att lagret endast klassas i råvara och 
färdigvarulager eftersom värdet på sågspånen som befinner sig i tillverkningsprocessen inte utgör 
något väsentligt belopp.  
 
Enligt Borland (2000) finns det inte ett enda sätt att värdera tillgångar på utan företag använder 
sig av olika metoder. Den mest använda metoden är dock anskaffningsvärdet. Enligt Thorell 
(2003) är anskaffningsvärdet objektivt eftersom det finns en faktura som visar vad företaget 
betalat för tillgången. Westermark (1996) tar upp att det även finns nackdelar med värdering till 
anskaffningsvärde, exempelvis att den allmänna prisutvecklingen påverkar värdet eller att tillfört 
värde av företaget ändrar varans värde för företaget.  
 
Bioenergi har valt att värdera råvarulagret efter ett genomsnittligt anskaffningsvärde. Detta på 
grund av att de lagrar en del av sitt råvarulager. Det är därför enligt fabrikschefen den värdering 
som ger den mest rättvisande bilden. Bioenergi har valt att använda sig av anskaffningsvärde, 
vilket stämmer överens med det Smith (2000) skriver, att tyngdpunkten ligger på verifierbarheten 
och följer därmed realisationsprincipen. Dessutom kan realisationsprincipen motiveras med en 
avvägning mellan kravet på relevans och mellan kravet på verifierbarhet.  
 
Anskaffningsvärde är utgifterna för tillgångens förvärvande eller tillverkning. Det vill säga att 
direkta tillverkningskostnader samt skälig andel av indirekta tillverkningskostnader får inräknas i 
värdet (Thorell, 1996). Enligt Bioenergis revisor skulle det kunna vara aktuellt att tillföra vissa 
indirekta hanteringskostnader till själva värdet av råvaran. Frågan är om dessa kostnader skulle 
utgöra en väsentlig post och om det skulle tillföra värderingen något.  Ekonomichefen för 
Bioenergi säger att de har inga indirekta kostnader som skulle kunna läggas på 
anskaffningsvärdet av råvarulagret. 
 
Vilka priser som ska användas vid lagervärdering har att göra med tillämpningen av 
matchningsprincipen. Vilket kan medföra två typer av problem dels när i tiden utgifterna kommer 
att redovisas som kostnader eller aktiveras i produkter i arbete och dels vilka resurser som kan 
anses ingå i lagervärdet i ett tillverkande företag (Smith, 2000). Bioenergi är ett företag med kort 
tillverkningstid vilket gör att intäkter och kostnader matchas naturligt, enligt ekonomichefen. 
Råvarukostnaden är en tung post för företaget, den utgör mer än hälften av företagets kostnader. 
Dagens prissättningssystem efter MWh ger en stabilare värdering enligt fabrikschefen. För att få 
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en stabil värdering av råvarulagret är det dessutom viktigt att det finns avtal med leverantörerna 
och ju längre avtalen är desto stabilare blir kostnadsbilden för Bioenergi enligt fabrikschefen.  
 
Bioenergi har även upptäckt att om sågspånen får ”ligga till sig” och blandas med färskare råvara, 
blir den färdiga varan av högre kvalité. Värdet på råvaran påverkas inte av lagringstiden utan 
jämförs likvärdigt med den övriga råvaran. Vid tillverkningen får inte sågspånet bestå enbart av 
gran men inte heller det påverkar råvaran värdemässigt enligt fabrikschefen.  Anskaffningsvärdet 
får tillföras kostnader som hanteringskostnader enligt BFNAR (2000:3), men ekonomichefen 
anser dock att det inte finns fler  kostnader att ta hänsyn till vid Bioenergis värdering av sitt 
råvarulager eftersom de inte har någon bemanning  som berörs av inleveranserna.  
 
Av ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen att en stabil prissättning underlättar 
värderingen. Riskerna för subjektiva bedömningar minskar eftersom anskaffningsvärdet inte 
förändras lika snabbt. Det stabila anskaffningsvärdet ökar även möjligheten att jämföra värdet på 
företagets tillgångar mellan olika perioder. Vi kan konstatera att det inte finns några 
hanteringskostnader som skulle vara av väsentligt belopp för att kunna inräknas i 
anskaffningsvärdet för Bioenergis råvarulager. 
 
 

5.2.3 Nedskrivning av råvaror 
 
Bioenergi har vid värderingen av sitt råvarulager inte tagit någon hänsyn till inkurans enligt 
fabrikschefen. Eftersom det inte är några sågspån som förfars på något sätt. Det ger därmed ingen 
anledning till att värdera lagret till ett belopp som understiger anskaffningsvärdet (Westermark, 
1996). 
 
Bioenergis råvarulager är under öppen himmel och är inte det optimala sättet att lagra råvaran på. 
Eftersom fukthalten på sågspånen påverkas om de utsätts för nederbörd, enligt fabrikschefen. 
Råvarors värde kan skrivas ned enligt RR 2:02, punkt 20 men för Bioenergis del har det inte varit 
aktuellt eftersom de har valt en tillverkningsprocess som innebär en förtorkning av råvaran innan 
tillverkning. Kostnaden för torkningen ökar i takt med fuktigheten men enligt RR 2:02, punkt 24 
skrivs inte råvaror ned, under anskaffningsvärdet om slutprodukten förväntas kunna säljas till ett 
pris som överstiger anskaffningsvärdet. För att få ned tillverkningskostnaden skulle Bioenergi 
kunna bygga ett tak över råvarulagret men det skulle medföra stora investeringskostnader. 
Kostnaderna skulle vara större än den fördel investeringen skulle medföra, enligt fabrikschefen. 
 
Vi kan dra slutsatsen att det inte är aktuellt för Bioenergi att ta hänsyn till vare sig inkurans eller 
nedskrivning av råvarulagret. Därför att inga sågspån förfars på något sätt utan återanvänds i 
produktionen. Värdet på den färdiga varan är också högre än anskaffningsvärdet och därför är 
inte nedskrivning av råvarulagret något som Bioenergi gör i dagsläget. De har dessutom valt en 
tillverkningsprocess som medför att investeringskostnaden för att bygga ett tak inte är ekonomisk 
försvarbart.  
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5.3 Avslutande diskussion 
 
En faktor som vi trodde vid arbetets början hade större påverkan vid värderingen av råvarulagret 
var väderleksförhållandena. Visst är det en faktor som påverkar råvarans vikt och tillverknings-
kostnad, men det handlar mer om ett strategival som kan göras av företag i denna bransch. 
Företagen kan välja att införskaffa sågspån eller kutterspån. Beroende på valt alternativ 
konstrueras lagring och tillverkningsprocess. Vårt fallstudieföretag har valt att arbeta med främst 
sågspån och har därmed skapat förutsättningar för denna process, mycket på grund av att 
Bioenergi i Luleå har tillgång till ”billig” energi i form av överskottsgas från SSAB. 
 
I teorin belyser Kam (1990) att värdet på tillgångar ska spegla det sanna ekonomiska värdet. 
Eftersom det ekonomiska värdet är ett subjektivt begrepp har olika individer svårt att förvissa sig 
om vilket det sanna värdet är. Dessutom är redovisning och finansiella uttalande aldrig helt 
kompletta eller perfekta. De är helt enkelt den ”bästa gissningen” för en given tidpunkt (Speidell 
& Bavishi, 1992). Det sanna värdet på en tillgång kan variera mellan olika individer beroende på 
vilket värde som tillskrivs tillgången. Värdet kan därför i många fall vara ett subjektivt begrepp. 
Även de kvalitativa egenskaperna på redovisningen är något som kan vara en subjektiv 
bedömning. Därför är det viktigt att ha en balans mellan de olika aspekterna av vad som kan 
anses som mest väsentligt.  
 
 

5.3.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Eftersom vi i vår undersökning har varit begränsade inom en viss tidsram valde vi att enbart 
undersöka värdering av ett tillverkande företags råvarulager. Därför skulle det vid fortsatta 
studier vara av särskilt intresse att även undersöka produkter i arbete och färdigvarulagret för att 
få en helhetsbild av ett varulagers värdering i ett tillverkande företag. Vidare skulle det vara av 
intresse att göra en kvantitativ studie med en surveyundersökning, vilket skulle ge en bredd på 
undersökningen och därmed skulle jämförelser kunna göras mellan olika företag.   
 
Det skulle även vara intressant att utföra en fallstudie i ett liknande företag som vårt 
fallstudieföretag men som endast använder sig av kutterspån och därmed har en annan 
tillverkningsmetod. Detta för att undersöka om det påverkar värderingen på något sätt, både vad 
det gäller råvarulagret, produkter i arbete och färdigvarulager. 
 
Det skulle även vara av intresse att undersöka ett företag som har liknande tillverkningsprocess 
som vårt men använder sig av en annan typ av energi, det vill säga ett företag som inte har 
tillgång till spillvärme. Detta för att se om det skulle innebära en ökning av indirekta och direkta 
kostnader som i sin tur skulle kunna påverka värderingen av råvarulagret eller det övriga lagret.
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Intervjuguide 
Vad får vi skriva öppet i vår uppsats och vad är konfidentiellt? 
Hur stor omsättning har företaget? 
Hur många anställda har företaget? 
Vilken befattning har respondenten? 
Hur länge har respondenten varit anställd på företaget? 
 

Frågor om värdering av råvarulager 
1. Vem sköter i huvudsak bokslutsarbetet? 

2. Hur är fördelningen på lagrets olika kategorier? 

• När övergår råvarulagret till produkter i arbete? 

• Hur stor del av lagret utgör råvarulagret? 

3. Hur stor del av de totala tillgångarna utgör råvarulagret? 

4. Hur går inventeringen till ? 

• Hur ofta inventeras lagret? 

• Förekommer det differenser i lagervärdet mellan det inventerade och det beräknade 

enligt kalkylen? 

• Vem/Vilka inventerar lagret? 

5. Vad är det huvudsakliga syftet med lagervärdering? (förse företagets intressenter med 

ekonomisk information, redovisa högt/lågt resultat, ge rättvisande bild av företaget, har ni 

skatteplanering i  åtanke vid värderingen av varulagret?….) 

6. Hur värderas lagret, anskaffningsvärde eller verkligt värde/återanskaffningvärde? 

• Varför har ni valt att värdera på detta sätt? 

• Är ni nöjd med värderingen eller tror ni att det går att värdera på ett bättre sätt? 

• Hur beräknas råvarulagrets värde? 

7. Om värdering görs till verkligt värde, vilka faktorer tas då under övervägande? (tid i 

lager, inkuransfaktorer, säsong, resultat……) 

8. Tar ni hänsyn till inkurans? 

• I sådana fall vilka inkuransfaktorer påverkar värderingen av företagets lager? 

9. Tillämpas inkuranstrappor vid värdering, och hur är de då uppställda? 

10. Vilka redovisningsprinciper grundar ni er värdering på? 
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• Försiktighets-, matchnings-, god redovisningssed, rättvisande bild ? 

• Vilken princip tror ni är den viktigaste, i så fall varför? 

• Anser ni att jämförbarheten, tillförlitligheten ,verifierbarheten i er värdering ger 

den relevans som eftersträvas vid god redovisningssed/rättvisande bild 

• Anser ni att lägsta värdets princip är viktig att ta hänsyn till? 

11. Förekommer nedskrivning av lagret ?  

• Vad /vem avgör om lagret kommer att skrivas ned? 

12. Hur stor del lägger företagets revisor ner på arbetet med att värdera lagret? Gör revisorn 

stickprov eller förlitar sig denna på företagets lämnade uppgifter?  

13. Påverkar revisorns granskning av lagret  den slutliga värderingen?  

14. Vad avgör priset på råvarulagret? 

• Hur ofta ändras priset och vad påverkar prissättningen? 

• Är priset förhandlingsbart och när omförhandlas detta i så fall? 

• Påverkas priset av att leverantören äger en del av ert företag dvs. är det 

marknadsmässiga priser? 

• Har priset baserats på något annat kvantitetsmått än MW? 

15. Vilka är era leverantörer och hur sker leveranserna? 

• Vad påverkar leveranserna? 

• När sker dessa? 

• Är ni nöjd med rutinerna kring leveransen? 

• När övergår äganderätten/risken till råvarulagret? 

16. Hur snabbt omsätts råvarulagret? 

17. Vid månadsprognoser planerar ni att använda er av kalkylerat värde eller inventerat värde 

på råvarulagret? 

18. När är sågspånet nog torrt för produktion och hur vet man det? 

19. Finns det några avtalade gränser för fukthalten i sågspånet och om den överskrids 

kasseras då sågspånet? 

20. När skickas proverna på sågspånet, en gång per vecka eller varje dag? 

• Vad är kostnaden för proverna och hur länge tar det innan ni får svar? 
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Intervjuguide till revisorn 
 
Får vi i vår uppsats offentliggöra 
Företagets namn?                      ( ) Ja         ( ) Nej 
Er roll i arbetet i företaget?   ( ) Ja  ( ) Nej 
Ert namn?                          ( ) Ja         ( ) Nej 
 

1. Hur går er granskning till av vårt undersökningsföretags värdering av sitt råvarulager? 

2. Deltar ni vid inventeringen? 

3. Hur stor del lägger ni som företagets revisor ner på arbetet med att värdera lagret? Gör ni 

stickprov eller förlitar ni er på företagets lämnade uppgifter?  

4. Hur går mätningen till vid värdering av råvarulagret?  

5. Uppstår bedömningsproblem vid mätning och värdering av vårt undersökningsföretags 

råvarulager?  

• Ifall det uppstår bedömningsproblem vilka är då dessa? 

• Hur löser ni i så fall dessa bedömningsproblem? 

6. Vilket värde (anskaffning- verkligt) anser ni bör användas vid värdering av råvaror-

sågspån?  

7. Vilket värde anser ni vara det verkliga värdet? 

8. Tror ni att det går att värdera råvarulagret på ett bättre sätt än det företaget gör idag? 

9. Vilka redovisningsprinciper grundar företaget sin värdering på enligt er åsikt? 

• Försiktighets-, matchnings-, god redovisningssed, rättvisande bild ? 

• Vilken princip tror ni är den viktigaste, i så fall varför? 

10. Anser ni att jämförbarheten, tillförlitligheten och verifierbarheten i deras värdering ger 

den relevans som eftersträvas vid god redovisningssed/rättvisande bild? 

 

 
 
 




